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1- ATA DA 27• SESSÃO, EM Jo DE ABRIL DE 1980
1.1 -ABERTURA

1.2 - EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República
De agradecimento de comunicação:

-No 63(80 (no 110/80, na origem), referente às matérias constantes
das Mensagens nos I, 2 e 4, de 1980-CN.
-NO 64/80 (no 111/80, na origem), referente às matérias constantes
das Mensagens SM nos I e 3, de 1980.
Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua prévia aquiescência:

-No 62/80 (no 109/80, na origem), referente à escolha do Sr. Rodolpho Godoy de Souza Dantas, Embaixador do Brasil junto à República
Popular de Angola, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Democrática de São Tomé e Príncipe.
1.2.2- Oticios do Presidente do Supremo Tribunal Federal
-No S/8/80 (no 18/80-P/MC, na origem), encaminhando ao Senado
cópia do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do
Recurso Extraordinário n9 88.371-1, o qual declarou a inconstitucionalidade dos arts. 246 e 247 da Lei no 1.310, de 31-12-66, do Município de Belo
Horizonte, Estado de Minas Ger-afs.
-No S/9/80 (no 19/80-P/MC, na origem), encaminhando ao Senado
cópia do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do
Recurso Extraordinário n9 91.975-9, o qual declarou a inconstitucionalidade dos arts. 188, 189 e seu parágrafo único, do Código Tributário do
Município de Quatá-SP, alterado pela Lei Municipal no 403, de 29-10-77,
do referido Município.
1.2.3- Aviso do Ministro das Relações Exteriores
- N9 61/80, encaminhando informações daquele Ministério sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n9 12/79, que aprova o texto do Acordo
entre <> Governo da República Federativa do Brasil e o Governo Militar
Federal da República Federal da Nigéria sobre Serviços Aéreos entre seus
respectivos Territórios e Além, concluído em Brasília, a 10 de janeiro de
1979.

1.2.4- Comunicação da Presidência
-Presença na Casa, do Sr. José do Nascimento Caixeta, suplente
convocado, em virtude da licença concedida ao Sr. Senador Benedito Ferreira.

1.2.5 -Prestação do compromisso regimental e posse do Sr. José do
Nascimento Caixeta
1.2.6- Comunicação

-Do Sr. José do Nascimento Caixeta-, referente ao seu nome parlamentar e filiação partidária.
1.2.7 - Requerimento

-No 47/80, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando
a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso do Senhor Presidente da República em comemoração ao 169 aniversário da Revolução de
31 de Março de 1964.
1.2.8- Discursos do Expediente

SENADOR JORGE KALUME- I6o aniversário da Revolução de
31 de Março de 1964.
SENADOR ROBERTO SATURNINO- Observações sobre o depoimento prestado pelo Sr. Ministro da Fazenda na Câmara dos Deputados, a respeito da venda de ações da Companhia Vale do Rio Doce nas
Bolsas de Valores do Rio de Janeiro e São Paulo.

1.3- ORDEM DO DIA
- Trabalhos das Comissões.
1.4- DISCURSOS APÔS A ORDEM DO DIA

SENADOR EVANDRO CARREIRA- Reformulação do atual modelo de desenvolvimento econômico do País. Defesa do desenvolvimento
da Amazônia em bases que atendam à sua vocação ecológica e à sua econornicidade.
SENADOR DIRCEU CARDOSO- Apelo em favor de humildes
servidores do Aeroporto do Galeão-RJ; que se acham impedidos de
prestarem serviços na faixa do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Transmitindo à direção da Casa apelo de motoristas de táxis de
Brasília, quanto à limitação imposta à permanência de táxis em perito situado à entrada do edificio principal do Congresso N acionai.
SENADOR MAURO BENEVIDES- Reativação do ramal ferroviârio Sobral-Camocim e adoção de providências em beneficio di Rede
Ferroviária do Cearâ.
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
- Do Sr. Senador José Lins, proferido na sessão de 24-3-S_Õ. __
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ATA DA 27~ SESSÃO, EM J9 DE ABRIL DE 1980
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~. Legislatura
PRESIDENCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, JORGE KALUME E JOSÉ LINS
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice-Michiles
- Evandro Carreira- Raimundo Parente- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa - Henrique de La Rocque - José Sarney - Alberto Silva Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins- Mauro Benevides- Agenor
Maria- Aderbal Jurema- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos
Pôrto - Luiz Viana- Dirceu Cardoso- João Calmon- Amaral Peíxoto
- Roberto Saturnino - Tancredo Neves- Mendes Canale- José Richa
- Lenoir Vargas- Tarso Outra.

xador do Brasil j,1nto à Rep(Iblica PoPular de Angola, pal'a, cumulativamente. exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
República Democrática de São Tomé e Príncipe, nos termos do
Decreto n. 0 56.908, de 29 de setembro de 1005.
2. O Itamaraty elaborou o Curriculum Vitae do Embaixs,dor
Rodolpho Godoy de Souza Dantas, que, juntamente com a Mensagem ora submetida à assinatura de Vossa ExcelênCia, serâ apresentado ao Senado Federal p_ara exame de seus ilustres Membros.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa· Excelência
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. _:
Ramiro Saraiva Guerreiro.

INFORMAÇAO
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro Curriculum Vitae:
aberta a _sessão.
Fmbaixador Rodolpho Godoy
de Souza Dantas.
O Sr. l9~Secretário procederá à leíúini- do Expediente.
Nascido em Santos. São Paulo, 3 de janeiro de 192$.
g lido o seguinte
C~rso de Preparação à Carreira de Diplomata, Instituto
Rio- Branco .
-=
EXPEDIENTE
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomata, Instituto Rio.
Branco.
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Cônsul de Terceira Classe, 9 de janeiro de 1948.
De agradecimento de comunicação:
Segundo-Secretário, merecimento, 14 de dezembro de 1953.
N• 63/80 (n' 110(80, na origem), de 31 de março do corrente ano, refePrimeiro-....9ecretário-, merecimento, 24 de outubro de 1961.
rente às matérias constantes das Mensagens n'i's 1, 2 e 4, de 1980-CN;
Conselheiro, titulo, 26 de dezembro de 1968.
N• 64/80 (n' 111/80, na origem), de 31 de março do corrente ano, referente às matérias constantes das Mensagens SM n9s 1 e 3, de 1980.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 30 de junho de
1971.
MENSAGEM
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 5 de abril de
197S.
Do Senhor Presidente da República, submetendo ao Senado a escolha de
nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua prévia aquiescência:
Assistente do Chef-e do Departamento de Administração,
1958/59.
MENSAGEM N• 62, DE 1980
Assistente do Secretário-Geral, 1959.
(N' 109(80, na origem)
Chefe da Divisão da Africa, 1968.
Execelentíssímos Senhores Membros do Senado Federal:
Secretário-Geral-Adjunto, substituto, para Assuntos da
De conformidade com o art_. 42 (item III) da Constituição,
Africa e Oriente Próximo, 1971/72.
tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a
Nova Delhi, Terceii-o-s-ecretário, 1951/53.
escolha, que desejo fazer. do Senhor Rodolpho Godoy de Souza
Nova Delhi, Encarregado de Negócios, 1951 e 1952.
Dan tas, Embaixador do Brasil junto à República Fopular de Angola.
para, cumulativamente. exercer a funcão de Embaixador do Bra~il
Paris, Vice-Cônsul, 1953.
junto à República Democrática de São-TOmé e Príncipe, nos termos
Paris, Cônsul-Adjunto, 1953/57.
do Decreto n. 0 56. 90'8, de 29 de setembro de 1915.
Paris, Encarregado do Consulado-Geral, 1953 e 1954.
Os méritos do Emba1xador Rod6lpho Godoy de Souza Dantas,
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada
Marselha, Cônsul-Adjunto, 1959/62.
função, constam da anexa informação do Ministério das Relações
Marselha, Encarregado do Consulado-Geral, 1-960 e 1961.
Exteriores.
Túnis, Primeiro-Secretário, 1962/64.
Brasília. 31 de março de 1980.- João Figueiredo
Túnis, Encarregado de Negócios, 1962 e 1963.
·Em 2u de março de 1080.
MoscoU:, Primeiro-Secretário, 1964.
G/DP/SAL/87/312.4
Genebra, Primeiro-Secretário, 1964/66.
A Sua Excelência
Dacar, Primeiro-Secretário, 1966/68.
O Senhor João Baptista de Oliveira Figueiredo,
Dacar, Encarregado de Negócios. 1966 e 1967.
Prf'sidente da República.
Buenos Aires. Cônsul-Geral, 1972/75.
Senhor Presidente,
Luanda.
Embaixador, 1976/80.
Tenho a honra de submeter à assinatura de Vossa Excelência
XLIX Sessão da Conferência Internacional do Trabalho,
o anexo projf.'to rle Mensagem ao Senado Feri~?ral. destinada à
indicação do Senhor RodolPho GoelO.\·' de Souza D.J.ntas. _EmbaiOIT, Geúé1irã:, 196.S (membro).
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XI S:essão do Subcomitê de Orçamento e Finanças do
C!!o.1E, Genebra, 1965 <membro).

XXIII Sessão do Conselho do CIME, Genebra, 195·5 (mem-

bro).

·

· ·

· ··· ·

XIII Sessão do Conselho E:;:eecutiVo do AONUR., Genebra,
JS65 <membro).
Reunião Técnica Tripartide sobre Hotéis, 'RIT, Gen~bra,

19&5 (delegado-governamental),
Reuniões e Grupos de Trabalhq qne preced_e;r?Lffi a CLXIV
Sessão do Conselho de Adminü:;tração, Genebra, 1966 (represei:!ta.nte-sup]entc).
Primeira Conferência Nacional de Imigração e ColoniZaçãq_
do Brasil Central, Gói5:nra, 194!} (secretário do presidente) .
A disposição dos ProfesSores- 13:J:auscomb e_ Campbell, em
visita ao Brasil, 1949.
A disposição da Missão Especial da Venezuela às solenidades de posse do Presidente da República, ll.l51.
O Embaixador Rodolpho Godoy de SOuza Dantas se encontra
nesta data no exercício de suas funções de Emba~xador do Brasil
junto à República Popular de Angola.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 21 de março de
1980.- Guilherme Luiz Leite Ribeiro, Chefe da Divisão do Pessoal.

OFICIOS DO PRESIDENTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
N• S/8/80 (n' 18(80-PfMC, na origem), de 31 de março do corrente ano,
encaminhando ao Senado cópia do aCórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinãrio n9 88.371-l. o qual declarou
a inconstitucionalidade dos arts. 246 e 247, da Lei n9 1.310, de 31-12-66, do
Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais;
(À Comissão de Constituição e Justiça.)

nal Superior Eleitoral, foi aberta a Sessão Extraordinãria Pública com a finaH~~-éie~_de ~leger o GO~efnador do Est3.do, Vice-Governador. Senador, Primeiro e Segundo Suplentes de Senador Indireto. Em seguida, o Sr: Presidente
-sôlicifou- ao Primeiro-Seàetârio procedesse à chamada dos Senhores Colegia-

dos para votação, verificando-se, ao seu término, o seguinte resultado: para
Governador - Ary Ribeiro Valadão, 350 votos; para Senador - Benedito
Vicente Ferreira, 349 votos; em branco um (1) voto, para Senador. Em face
destes resultados, o Senhor Presidente proclamou eleitos os Se_nhores Ary Ribeiro Valadão, Ruy Brasil Cavalcante Júnior, Benedito Vicente Ferreira, José
do Nascimento -caixeta e Antônio Pereira da Silva, respectivamente, Govern_ador e Vice-G~vernador do Estado de Goiãs, Senador, Primeiro e Segundo
Suplentes de Senador lndireto. Com a proclamação dos eleitos o Serihor PreSidente 'declarou encerrados os trabalhos do Colégio Eleitoral, do que, para
. conStar, lavrou~se esta ata que, lida e-aChada conforme. será assinada". Era o
que continha a referída ata à qual fielmente me reporto.
Eu, Wolney W~gner de Siqueira, Segundo Secretãrio, fiz o presente extrato.
Assembléia Legislativa do Estado de Goiâs, 30 de setembro de 1978. Ibsen Henrique de Castro, Presidente- Adjair Lima e Silva, 19-Secretário Wolney Wagner de Siqueira, 29-Secretãrio.
O SR. I'RESII)ENTE (Luiz Viana)- Designo os Srs. Senadores Jarbas
Passarinho, José Lins e Dirceu Cardàso, para coinporem a ComissãO que deverá introduzir S. Ex• no plenário, a fim de Prestar o compromisso regimental.
Acompanhado da Comissão designada, dá entrada em plenário o
Sr. José do Nascimento Caixeta, prestando junto à Mesa o seguinte
compromisso regimental:
'"PROMETO GUARDAR A CONSTITUIÇÃO E AS LEIS
DO PAIS, DESEMPENHAR FIEL E LEALMENTE O MANDATO DE SENADOR QUE O POVO ME CONFERIU E SUSTENTAR A UNIÃO, A INTEGRIDADE E A INDEPENDENCIA DO
BRASIL'"

N• S/9/80 (n• 19/80-P/MC, na origem); de 31 de março do corrente ano,
encaminhando ao Senado cópia do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n9 91.975-9, o qual declarou
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Declaro empossado, Senador da
a inconstitucíonalidade dos arts. 188; 189 e seu parágrafo único, do Código
República, o nobre Sr. José do Nascimento Caixeta, que integrarã, no SenaTributãrio do Município.deQuatã, SP, alterado pela Lei Municipal n• 403, de' do, a representação do Estado de Goiãs.
29-10-77, do referido Município.
A partir deste momento Sua Excelência passarâ a participar dos tfaba(À Comissão de Constituição e Justiça.)
lhos da Casa.
AVISO DO MINISTRO DAS RELAÇ0ES EXTERIORES
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, comunicação que
N• 61/80, de 26 de dezembro de 1979, encaminhando informações daquele Ministério Sobre Projeto de Decreto Legislativo n9 12. de 1979, "que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo Militar Federal da República Federal da Nigéria sobre Serviços
Aéreos entre seus respectivos Terri.tórios e Além, concluído em Brasília, a 10
de janeiro de 1979".
(À Comissão de Relações Exteriores.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Em conseqüência da licença concedida ao Sr. Senador Benedito Ferreira, foi convocado, nos termos do§ 19
do art. ,36 da Constituição, o respectivo suplente, Sr. José do Nascimento Caixeta.
S. Ex• se encontra na Casa e encaminhou à Mesa o respectivo Diploma
que serã publicado de acordo com o disposto no Regimento Interno.
E o seguinte o Diploma encaminhado à Mesa
ESTADO DE GOIÁS
Assembléia Legislativa

será lida pelo Sr. 19-Secretário.

g lida a seguinte
Brasília, I• de abril de I980.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no
art. 79 do. Regimento Interno~ que, assumindo nesta data a representação do
Estado-de Goiãs, adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a Bancada do PDS.
Atenciosas saudações. -José do Nascimento Caixeta.
Nome Parlamentar: José Caixeta
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A comunicação lida vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. }9-Secretãrio.
E lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 47, DE 1980
Senhor Presidente,

DIPLOMA
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição,
A Assembléia Legislativa do Estado de_Goiãs-declara eleitos os Senhores nos Anais do Senado Federal, do discurso do Excelentíssimo Senhor PresiAry Ribeiro Valadão, Ruy Brasil Cavalcante Júnior, Benedito Vicente FerreiM dente da República. General João Baptista Figueiredo, proferido ontem, em
ra, JOSf: DO NASCIMENTO CAIXETA, Antônio Pereira da Silva, respec- comemoraçãO ao J69 aniversário da Revolução de 31 de Março de 1964, e
tivamente, Governador do Estado, Vice-Governador, Senador, Primeiro e transmitido através de uma cadeia de Rádio e Televisão.
Segundo Suplentes de Senador Indireto, de acordo com o extrato da ata abaiSala das Sessões, I' de abril de 1980. - Lourival Baptista.
xo transcrita:
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)..,... De acordo com o art. 233, § 1•, do
"Às dez horas e_ dez minutos do dia primeiro de setembro de 1978, no
Plenãrio da Assembléia Legislativa do Estado de Goiãs em Goiânia, presen- Regimento Interno, o requerinie"nto SCrá -submetido ao exame da Comissão
tes (350) trezentOs e cinqüenta membros do Colégio Eleitoral, nos termos dos Diretora.
Decretos~ leis n9s 1.540 e 1.543 ambos de 14 de abril de 1977, combinados com
Hâ oradores inscritos.
o que dispõe a Resolução n' 10.425, de 31 de maio de 1978, do Egrégio Tribu:
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Jorge Kalume.
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O SR. JORGE KALUME (AC- Pronuncia o seguinte discurso. Sem do~ "O vigor com que estabeleceu a dignidade do cargo não o impediu de ser
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
humilde, capaz de ouvir e reformular as próprias opiniões" como escrevera
Sexta-feira, à noíti::, fomos distinguidos pela:-p-refêrência do eminente Luiz' Viana Filho, e adicionou: "Não admitindo impor-se pela força e sim pela
Líder do Governo, Senador Jarbas Passarinho, para falar sobre o 31 de persuasão, conquistando prosêlitos em muitas oportunidades, despendeu esmarço. E não tivemos por que deixar de aceitar essa incumbência das mais forço qUase sobre-humano para contOrnar dificuldades, vencer incompreenhonrosas para um modesto Senador como sói ser este que se encontra na tri- sões, alcançar o apoio necessário à efetivação das suas decisões. Nessas oca~
siões ele se agigantava: os obstáculos como que o estimulavam".
buna.
E Castello Branco, na qualidade de primeiro Presidente eleito pelo ConO Sr. Jarbas Passarinho (PA)- Não apoiado!
gress_o Nacional, foi o nom_e certo para o espinhoso cargo com a alta responO SR. JORGE KALUME (AC)- Por isto, em nome de S. Ex•, o Sena- sabilidade de restaurar as finanças combalidas e como bom timoneiro colocar
dor Jarbas Passarinho, procurarei fazer tudo para desincumbir-me da honro- a nau no rumo certo para seu radioso destino. E .. freqüentemente Castello
sa missão.
aceitou os caminhos mais ásperos, mas que acreditou os melhores para o
O Mundo sempre foi dinâmico e como tal sujeito a mutações constantes. pafS: PerCorreu-os corajOsamente, Pois dir-se-ia que, acima de tudo, o inspiraO Brasil desde a sua descoberta vem sendo conduzido com o objetivo de va o ideal de reformular. O espírito do incansável reformador que o Governo
alcançar o verdadeiro e almejado progresso. Tem sido essa a norma dos nos- revelaria ao País".
sos governantes desde quando ainda éramos colônia porque, também, inteO Brasil atravessava dias dificeis antes de sua posse e urgia certas mediressava aos colonizadores o nosso desenvolvimento até como mercado consumidor. E todas as gerações têm assistido mudanças na paisagem brasileira. das para evitar o caos total. As finanças arruinadas. A inflação alcançava
índice jamais vi.Sto:Tensões sociais. Idéias esdrúxulas eram apregoadas aberEsse desejo de ver o País ciüninhar resoluto em busca da montanha, certamente é um sentimento dos mais altrufsticos ditado pelo espírito de brasilida- tamente. O Governo era solapado por elementos do próprio governo dentro
de. Parece-me que o momento é adequado não para uma narrativa minuciosa da conhecida mãxima .. quanto pior melhor". A indisciplina e a quebra da
dos acontecimentos mas para relembrar, em rápidas pinceladas, que ao longo hierarquia tomavam corpo nas Forças Armadas. O Chefe da Nação nada
da História pátria foram registrados convulsões e atas revolucionários; todos conduzia, era conduzido, e por estradas perigosas. O Poder Executivo irritado
calcados no patriotismo dos responsáveis pela iniciativa ... E a história de e desejoso de humilhar o Congresso porque este não votara o Estado de Sítio
cada povo, na sua síntese final, não é mais do que uma vigorosa marcha em e nem a Reforma Agrária. Escrevera em caráter confidencial o General Galbusca do seu ideal democrático". Assim foi, inicialmente, a Revolução Per- bery do Couto e Silva: ua evidente irritação do Poder Executivo (Goulart),
nambucana de 1817, que desembocou no Grito da Independência ou Morte, ainda que mal disfarçada sob o pretexto de lhe ser hostil o ato do Poder Leem 1822. Já independente, 0 Governo imperial enfrentou duras lutas como a gislativo" "que impedira a decretação do estado de sítio". A subversão estava
Cabanagem, a Farroupilha, a Praieira, a Alagoana, a Líberal, a Balaiada, in- em marcha acelerada, provocada por uma minoria atuante dentro de um cliclusive a Guerra do Paraguai, queda da Monarquia e a Proclamação da Re- ma adredemente preparado para isso. Mas logo percebida a estratégia, um
pública, em 1889.
grupo de patriotas passou a resistir às investidas trazendo em conseqUência a
Revolução que eclodira no dia 31 de março de 1964, sob aplausos gerais de toNovo regime foi instaurado e o Brasil, nem por isso, experimentou dias-- dos os brasileiros conscientes do perigo que era iminente. País cristão não pode plena paz. Sempre viveu em efervescência, porque se almejava mais pro- deria se submeter aos caprichos de uma minoria que tentava implantar ideogresso ou transformações ditadas pelas circunstâncias vividas em cada época. logia estranha aos nossos princípios tradicionais. Vencida a primeira etapa
Em 1922., o descontentamento gerou novo levante, terminando na de 1930, com a presença de Castello Branco à frente dos destinos do País, era um hoquando Getú_lio Vargas foi erDpõSSa-do erradicando velhos hábitos, oferecen- mem predestinado para conter a invasão ideológica e recobrar o tempo perdido nova roupagem ao Brasil. Em 1937, fecha o Congresso Nacional e im- do. E aqui vale a pena recordar pequeno trecho do discurso do inesquecível
planta um regime forte que sobreviveu até 1945, quando as rédeas do Poder brasileiro ao assumir as rédeas da Nação, num momento dos mais difíceis da
Executivo ficou entregue ao Presidente do Supremo Tribunal que presidiu as nossa história, perante o Congresso Nacional, no dia 15 de abril de 1964.
eleições gerais da qual saiu vitorioso o saudoso Marechal Eurico Gaspar OuEis: "FOI UMA REVOLUÇÃO A ASSEGURAR O PROGRESSO,
tra, um militar com espírito civilista. Cumpriu o seu mandato; implantando a
democracia, mas seu governo não deixou de enfrentar incompreensões, toda- SEM RENEGAR O PASSADO. VIMOS, ASSIM, A NAÇÃO, DE P~ A
via superadas pela prudência, uma das características da sua conduta. Foi su- REIVINDICAR A SUA LIBERDADE E A SUA VONTADE QUE, APlcedido, após o pleito eleitoral de !950, por Getúlio Vargas. Seu Governo foi NAL, E NOS TERMOS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO, SE AFIRconvulsionado diante da insatisfação do seu retorno ao Palâcio do Catete. MOU ATRAVÉS DO CONGRESSO, LEGITIMO REPRESENTANTE
Em 1954, um ano antes do término do seu mandato presidencial, suicida-se. DOS IDEAIS E ASPIRAÇ0ES DO NOSSO POVO. NOSSA VOCAÇÃO~
Assume 0 alto cargo, 0 Vice-Presidente João Café Filho, mas não conseguiu A DA LIBERDADE DEMOCRÁTICA - GOVERNO DA MAIORIA
se firmar, foi obrigado a licenciar-se, sendo substituído pelo Presidente da COM A COLABORAÇÃO E O RESPEITO DAS MINORIAS".
Câmara, o Deputado Carlos Luz; porém, novos acontecimentos políticos conE CasteHo Branco lançou as bases da grande arrancada almejada pelos
tribuem para seu afastamento e o Governo é entregue ao Vice-Presidente do brasileiros, jogando por terra um sistema que já estava defasado no tempo,
Senado, Senador Nereu Ramos até a posse do candidato eleito Juscelino Ku- implantando reformas plenamente aceitas.
Democrata, apenas complementou o tempo do mandato do Presidente
bitschek de Oliveira que governou de 1955 a 1960. Seu período foi sacudido
por várias crises de ordem política, contudo conseguiu superá-las e se desta- deposto.
cou com realizações fecundas, inclusive materializando o sonho dos nossos
Após Castello Branco o Brasil passou a ser governado pelos Marechais
antepassados com a mudança da Capital Federal para este planalto Arthur da Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici e Ernesto Geisel substitui·
Brasflia.
do pelo atual Presidente João Figueiredo.
Todos deram a sua contribuição valiosa e seqUência ao programa que viNão obstante as transformações experimentadas pelo nosso País durante o seu período presidencial, entretanto. quando das eleições de 1960, o can- sava o bem-estar do Brasil.
Os números atestam a evidência do progresso alcançado dentro da nova
didato oficial é derrotado e eleito Jãnio da Silva Quadros. Assumiu o Poder
em 1961 e renunciou oito meses depois. Seu curto período foi marcado pelos ordem instituída nos setores econômico, social e político. Uma nova mentaliinquéritos sob a alegação de sanear o país ... Entra em cena o Vice-Presidente dade passou a vigorar. Tivemos aumento considerável de matrículas nas uniJoão Goulart após a implantação do regime parlamentarista. Seu governo foi versidades. O homem do campo, pela primeira vez, passou a ser amparado
palco de permanente desconfiança gerada pela sua presença no Palâcio Pia- também através do FUNRURAL. As leis sociais tiveram uma radical modifinalto somada a uma série de medidas administrativas inadequadas que culmi- cação com resultados satisfatórios a todos os seus associados. Os Correios e
naram numa inflação galopante, chegando quase ao ponto de .. fusão" e ou- Telégrafos tão desacreditados pela ineficiência, adquiriram a credibilidade
tros fatos ocorridos estimularam a luta e o espírito revolucionário da grande pública. Os servíços de comunicações telefônicas agigantaram-se, integrando
massa descontente. O País marchava para a insolvência. Eclode a Revolução este País continental. As rodovias iniciadas foram praticamente concluídas e
em 1964 pela vontade da maioria do povo brasileiro com apoio das nossas novas rodovias foram abertas. Implantação da zona franca em Manaus que
Forças Armadas. João Goulart refugia-se no Uruguai e o Congresso Nacio- representou a base do grande salto experimentado pelo Estado amazonense e
na!, através do seu Presidente Aura de Moura Andrade, considerou vaga a muito especialmente a sua capital Manaus. Estímulos fiscais para as regiões
cadeira presidencial. ê então eleito, pelo próprio Congresso, o Marechal mais carentes como a Amazônia e N ardeste. Construção de hidroelétrica. CaHumberto de Alencar Castello Branco, que via nele o administrador ideal sas populares. Crédito abundante para agropecuária e outros setores do capara superar as dificuldades e colocar o Brasil no rumo do qual estava desvia- mércio e indústrias. Reforma bancâria. Instalações militares das três forças:
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Exército, Marinha e Aeronáutica nos pontos mais distantes da área Arnazô- não negamos os aspectos negativos. Se V. Ex• tivesse tido a paciência de me
nica onde seus componentes prestam os mais assinalados serviços nos cam- ouvir mais alguns segundos, veria que eu faço críticas, tambêm, no final da
pos social, médico-dentário, escolar, abertura de redovias, campos de pouso, meu pronunciamento. Erros tivemos e muitos e os a tos de força utilizados pebases fluviais e especialmente segurança. As exportações que em 1963 foram los governos rev9lucionários, foram ditados pelas circunstânéias. Creio eu
de USJ 1,3 bilhões, em 1980 a Associação dos Exportadores Brasileiros prevê que eram necessários e quando se tornaram desnecessários- haja vista que
a soma de USS 21,85 bilhões e "poderão ser ultrapassadas, caso mantenha o houve esta abertura, abertura esta que todos nós, agora, estamos louvando e
atual crescimento do mercado mundial", consoante afirmativa do empresário aplaudindo - eles foram abolidos. Muito obrigado a V. Ex•
Eu dizia, antes, que o Brasil está avançando, agredindo o comércio inter·
Laerte Setubal Filho.
E o Brasil, diante desse seu gigantesco progresso, já é distinguido pelo nacional. Isto é o novo Brasil, consciente do seu importante papel no seio das
nações.
Avançou, cresceu e não deu guarida à <~estratégia do medo que nos
Mundo corno nação respeitada e verdadeiramente soberana. E essa prova foi
dada quando o Presidente Médici estendeu o mar territorial para 200 milhas isola e a do ressentimento que nos inferioriza". Esta frase, não sei se é do
e o Presidente Ernesto Geisel enfrentou forte campanha desencadeada por nobre Líder Jarbas Passarinho ou do Presidente Castello Branco, até hoje te-grandes potências quando da assinatura do Acordo Nuclear. A conduta do nho dúvida, sempre a cito mas tenho dúvida.
Presidente Geisel, nesse episódio, foi de um verdadeiro estadista somada a
O Sr. Jarbas Passarinho (PA) - Permite V. Ex• um aparte?
sua bravura e patriota. A sua voz teve o significado da voz de uma nação que
O SR. JORGE KALUME (A C)- Pois não; ouço o aparte de V. Ex•
tinha no seu comando um Hder autêntico!
E os responsáveis por essa grande arrancada do Brasil do século 21, souO Sr. Jarbas Passarinho (PA)- Nobre Senador, eu, preliminarmente,
beram também prepará-lo no campo político. Geisel é substituí~o pelo Gene- gostaria de pedir a V. Ex• que aceitasse as congratulações da Maioria pelo deral João Baptista de Oliveira Figueiredo que, desde a sua chegada ao Palâcio sempenho da sua missão de modo tão brilhante. A frase pertence ao Presidendo Planalto, vem aplicando uma estratégia política das mais louvâveis. Esten- te Castello Branco, proferida num discurso no Palácio Lauro Sodrê, no Estadeu a mão e afirmou que juntos haveremos de fazer deste País uma grande de- do do Parã, quando eu era Governador daquele Estado! ao referir-se a esse
emocionalismo que, às vezes, alguns querem simular que se trate de patriotisw
mocracia.
E a tecnologia que antes era totalmente importada, o Brasil já fornece mo ou de nacionalismo. S. Ex• cunhou a frase ..estratégia do medo". É o
aos países necessitados. No comércio internacional, antes anêmico, passou a medo que se abriga, no final, num certo complexo colonial. Então, ê a falta de
agredi-lo, competindo com outras nações ricas e e~perimentadas, jogando crença no Brasil, é a falta de admitir que este País hoje não é apenas um País
por terra a timidez (antes adotada pela sua condição de país subdesenvolvido) grande e que já é, também, um grande País. E a partir daí esta expressão tem
e o preconceito de toda espécie estimulado pelos que não desejavam esta nos- sido muito utilizada por mim, razão pela qual V. Ex• confundiu as origens.
sa arrancada. Já foi a África, a Ásia e especialmente aos países do Oriente Mas eu gostaria que V. Ex• aceitasse no meu aparte, também, a confirmação
Médio junto aos quais está procurando intensificar as relações nos campos do seu elogio. Nesses quinze anos ou dezesseis agora, nós temos tido marchas
social, cultural e econômico. Isto ê o novo Brasil consciente do seu importan- e contramarchas, é evidente. Quando as revoluções são de esquerda, em rete papel no seio das nações. Avançou, cresceu e não deu guarida à ..estratégia gra, sobre elas se faz o silêncio sobre os seus lados punitivos ou negativos.
do medo que nos isola e a do ressentimento que nos inferioriza", corno afir- Quando as revoluções não são de esquerda- e eu diria necessariamente de
direita- hâ um policiamento universal a criar sobre elas urna imagem deturmara Castello -Branco.
pada; foi o que aconteceu com o Brasil. V. Ex• está citando historicamente os
O Sr. Roberto Saturnino (RJ)- Permite V. Ex• um aparte?
fatos, um atrás do outro. E entre nós, naturalmente, eu diria que ainda acresO SR. JORGE KALUME (AC) - J;; uma honra muito grande, nobre centasse conquistas que a Revolução obteve que, evidentemente, não poderiam estar todas elas no breve mas substancioso discurso de V. Ex• Eu peço a
Senador.
V. Ex' que aceite as congratulações da Maioria, pela interpretação que estã
O Sr. Roberto Saturnino (RJ)- Vejo que V. Ex• se aproxima do fim do dando a esses dezesseis anos de História.
seu pronunciamento e não poderíamos, nós da Oposição, deixar de registrar
O SR. JORGE KALUME (A C)- V. Ex•, tambêm, enriqueceu o nosso
também, nossas observações sobre a Revolução de março de 1964. A nós,
nobre Senador, não importa muito discutir os fatos de 64, que já pertencem pronunciamento.
Certa vez, fãzendo até blague, eu dizia a um amigo, mas que faZia opomais à história do que à política e, nessas cirCU:Dstâncias, não queremos entrar
na polêmica do que houve de positivo e de negativo nesse Movimento. Quere- sição aos postulados revolucionãrios: "você já pensou se ao invés do AJ-5
mos registrar, tão-somente, que, neste momento crucial, a vida económica, nós tivéssemos usado o fuzil do Fidel Castro?" E o ouvinte me deu razão.
social e política do Pais oferece perspectivas que podem ser altamente promis- Graças a Deus o Brasil jamais enveredará por esse caminho! Muito obrigado
soras como podem ser, talvez, negativas no sentido de uma possibilidade de a V. Ex•
retrocesso que todos nós, estou certo, queremos evitar. Quero deixar registraErros foram cometidos. E quem ousaria negá-los? E quem não os comedo que, no seio da opinião pública brasileira, a Revolução de 64, apesar da teu? Teria que acontecer diante da pujança do crescimento experimentado em
sua obra que V. Ex• ressalta, deixou tambêm uma imagem vinculada aos A tos pouco tempo. Qual o país que deu o grande salto em busca do seu desenvolviInstitucionais, às cassações, ao arrocho salarial, ao processo de concentração mento, com uma população de 90 milhões de habitantes, em 1964, com um
de riquezas, às intervenções nos sindicatos, ao crescimento extraordinário da índice de analfabetismo elevado e sem uma infra~estrutura adequada para
nossa dívida externa e ao aprofundamento da dependência do Brasil em re- desprender-se das amarras de um sistema emperrado e alimentado por um
lação ao exterior. Todos esses aspectos estão, ao nosso ver, intimamente liga- ufanismo tupiniquim? E o Brasil conseguiu sobrepor-se a esse elenco de fatodos à imagem que a Revolução de 1964 d-eiXOu perante a opinião pública, e res.
que só poderiam ser relevados -esses aspectos negativos-, só poderiam ser
Creio que o Brasil avançou demais se considerados, também, toda sorte
ultrapassados na medida em que a própria Revolução, daqui por diante, se de óbices obrigados a transpor na sua marcha acelerada. Posso afirmar como
pusesse acima dos partidos e propiciasse efetivamente a alternância e a rotati- o economista sueco G. Myrdal, transportando seu pensamento para o caso
vidade no poder; a possibilidade dos que hoje estão na Oposição de atingirem brasileiro: ••o grande despertar de um longo sano letárgico". E finalmente:
ao poder e colocarem em prática as suas propostas, aquilo que vêm pregando, .. Sempre que tentamos analisar alguma coisa isoladamente, descobrimos que
as suas soluções, as suas soluções alternativas para que o País saia desses im- ela está ligada a todo o resto do Universo", como escrevera hã muitos anos
passes crescentes a que está sendo levado pela perpetuação de um mesmo gru- John Muir e as quais uexpressam uma lição para o homem de hoje".
po que, valendo-se da Revolução, que falando em nome da Revolução, impõe
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
ao País soluções que o estão levando a caminhos ou a descaminhos que a nós
Ao evocar com especial alegria o 169 aniversário da Revolução de 1964,
muito preocupa . .E neste sentido que eu gostaria de dar o aparte a V. Ex•, res- reafirmo minha solidariedade aos seus postulados que haverão de continuar
saltando o ponto de vista da Oposição, segundo o qual a Revolução de 1964 como bandeira permanente dos nossos ideais.
deve pairar acima dos partidos, deve terminar este ato, durante o qual, esteve
Era o que tinha a dizer Sr. Presidente. (Muito beml Palmas. O orador é
vinculado a um certo grupo que manteve o poder e que levou a essas soluções cumprimentado.).
que a nós nos parecem as mais certas para o progresso, o desenvolvimento e a
O SR. PRESIDENTE (Josê Lins)- Concedo a palavra ao nobre Senapaz do Pais.
dor Agenor Maria. (Pausa.)
O SR. JORGE KALUME (AC) - Inicialmente, meu nobre colega, eu
S. Ex' não está presente.
quero louvar sua conduta, quero louvar esta critica que V. Ex•, eminente SeConcedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa.)
nador pelo Estado do Rio faz à Revolução ou a conduta da Revolução; e nós
S. Ex• não está presente.
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Concedo_ a palavra ao nobre Senador Giivan Rocha. (Pausa.)
S. Ex• não estâ presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante. (Pausa.)

intervir de forma tão decisiva, de forma tão brutal, diria eu, a ponto de derrubar as ações da Vale do Rio Doce durante dois dias, ...

O Sr. Luiz Cavalcante (AL) -

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- ... sendo que a manobra não
surtiu -efe-ito, pórC(ue a ascensão dos preços das ações da Vale do Rio Doce
continuou a se processar? Então, se havia manobra especulativa, o Governo
deixou de revelar que grupos processavam essas manobras, deixou de utilizar
o instrumento válido, legítimo, legal para impedir essas manobras especulativas, que seria a ação da Comissão de Valores Mobiliários, criada para esse
fim; tentou uma operação ilegal - nós vamos entrar neste assunto logo ern
seguida - para não conseguir o efeíto. Isto é, beneficiar alguns poucos compradores que usufruíram dos preços baixos da Vale, mas sem prejudicar
aquele grupo supostamente especulador que continua a obter êxito na ação
de elevar o preço dos títulos da Vale do Rio Doce.
Por conseguinte, trata-se de uma operação extremamente desastrosa, sob
todos os pontos de vista.
Acho que o nobre Senador Luiz Cavalcante me havia solicitado um
aparte.
O Sr. Luiz Cavalcante (AL) - Eminente colega, começo por pedir-lhe
desculpas, jã que não vou ser original, visto que o aparte que me proponho a
dar a V. Ex• é, nada mais nada menos, uma simples repetição de aparte que
dei ao seu colega de Bancada, nosso amigo Senador Mauro Benevides, na última sexta-feira, quando discorria sobre esse mesmo tema. Comecei por
lembrar, e o faço agora novamente, que, respondendo à saudação feita pelo
Ministro Abi·Ackel, em nome dos seus colegas de Ministério, ao Presidente
J~ão Figueiredo, pelo transcurso do primeiro aniversário do Governo, o Presidente Figueiredo, aludindo às dificuldades desta primeira e dura etapa, disse, textualmente: ..Tenho consciência do sacriffcio que foi exigido ao povo".
Ainda ontem, na sua alocução pela televisão, o Presidente tornou a essa tecla,
reconhecendo os sacrifícios do povo neste primeiro ano. Pois bem, eminente
colega, é aqui que entra propriamente o meu aparte. Esses sacrificios a que o
Presidente alude serão tanto mais suportáveis quanto menos for afetada a
credibilidade do Governo como um todo. A meu ver, portanto, o Presidente
Figueiredo deve preservar, a todo custo, doa a quem doer, essa credibilidade.
Muito obrigado a V. Ex•

Desisto da palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Lins)- O nobre Senador Luiz Cavalcante
desiste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino.
O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem reviSão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores;
As circunstâncias me obrigam· uma Vez mais a voltar ao assunto da venda das ações da Vale do Rio Doce, ocorrida há cerca de 20 dias, em condições
que toda a Nação con$iderou bastante est_ranhas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, assisti ao depoimento do Sr. Ministro
Galvêas na Câmara dos Deputados e devo dizer que, uma vez mais, agora
não pela via indireta da imprensa, mas pela via direta do comparecimento ao
plenário, S. Ex' não chegou a nos convencer de que realmente fosse capaz de
dar um esclarecimento completo, cabal, a respeito desta operação.
Decididamente, para nós, o Ministro Galvêas não çonvenceu, Sr. Presidente, Tentou responder a algumas perguntas que tinham sido formuladas;
chegou até a citar-me nominalmente na sua exposição, a resumir as perguntas
que eu havia apresentado, mas as respostas, ainda, ao meu ver, estão num
nível absolutamente insatisfatório.
Assim, sobre os motivos da operação, as razões que teriam determinado
aquelas vendas, o Ministro insistiu na hipótese de obtenção das necessidades
de recursos para o PROÁLCOOL e sem elementos praticamente novos de
convicção, sem elementos, enfim, que nos levassem a crer em que, realmente,
as necessidades de recursos do PROÁLCO_OL fossem a motivação principal
da operação. A nosso ver, não o foram, Sr. Presidente, por três motivos que
ressaltaria nesta oportunidade; três motivos nos quais se baseia a dúvida que
nós continuamos a colocar sobre esta operação.
Primeiro: a disparidade entre os volumes de recursos, quer dizer, os necessários ao PROÂLCOOL e os obteniveis por esta operação. Enquanto os
recursos do PRO ÁLCOOL se situam na casa dos bilhões, das dezenas ou centenas de bilhões de cruzeiros, a operação de vendas da Vale do Rio Doce não
passaria da casa dos milhões de cruzeiros; por conseguinte, hã u~a diferença
de escala que, realmente, nos leva a crer que a motivação principal, pelo menos, não tenha sido a obtenção de recursos para o PROÁLCOOL.
Ademais; há tambêm uma incompatibilidade entre o comportamento do
Governo, que foi de vender ações sem a preocupação de obter o máximo de
recursos, e o comportamento que seria lógico, natural, caso o Governo quisesse _realmente obter recursos para fa:z:er caixa do Tesouro. Nesse caso, ele
procuraria diluir as operações por um prazo maior, aproveitar o processo de
alta em que estavam as ações da Vale dQ Rio Doce e vendê-las a cinco cruzeiros, a seis cruzeiros ou a sete cruzeiros, e nunca a quatro cruzeiros e sessenta e
cinco centavos ou quatro e setenta, como foram vendidas.
Há também uma incompatibilidade entre o comportamento do Governo
e o que seria a motivação da venda, caso ela se destinasse realmente a obter
recursos, por conseguinte o mâxhriO de recursos, para o PROÁLCOOL e
também aquela declaração do Presidente do BNDE, feita no mesmo dia em
que o Ministro Galvêas apresentava esta explicação, sem que tivesse havido
comunicação entre os dois e na qual o presidente do banco negava que tivesse
pedido recursos ou que tivesse necessidade urgente de recursos para o
PROÃLCOOL.
O fato é que o Sr. -MinisJr_o da Fazenda não convenceu quando quis nos
fazer crer que a operação se destinava a fornecer recursos para o PROÁLCOOL.
S. Ex• acrescentou algo de novo e muito grave, no que tange às motivações da operação em tela. Disse o Sr. Ministro Galvêas que o Governo havia detectado manobras especulativas de alguns grupos financeiros do País,
com as ações_ da Vale do Rio Doce. S. Ex• disse explicitamente que havia especulação com as ações da Vale do Rio Doce, que alguns grupos econômicos,
supostamente alguns fundos desses que gerem ações na Bolsa de Valores, estavam artificialmente elevando os preços das ações da Vale do Rio Doce,
para obter ganhos especulativos com esta operação. E que, então, o Governo
teria intervido não propriamente para esfriar o mercado, no sentido como foi
dada a sua explicação original, mas para pelo menos esfriar essa manobra especulativa especificamente.
Neste caso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se o Ministro faz uma revelação desta gravidade, a nossa ver ficou devendo uma outra ainda mais grave.
Qual seja: que grupo seria esse'? Que grupos financeiros ou que fundos estariam promovendo esta manobra especulativa que teri-a obrigado o Governo a

O Sr. Luiz Cavalcante (AL) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ROBERTO SA TURNINO (RJ) - Nobre Sen.ador, eu efetivamente me regozijo com o aparte de V. Ex•, que condiz na sua totalidade com
·o nosso pensamento. Efetivamente, ou o Governo se impõe à confiança do
País, pela isenção, pela seriedade com que age, ou realmente não terá condições de tirar. o País da situação difícil em que se encontra no momento.
E esta disparidade de certo~ absolutamente inaceitável, Sr. Presidente. O
Governo e as autoridades ligadas à área financeira anunciaram e até executaram algumas operações ditas exemplares, que atingiram industriais brasileiros, que atingiram comerciantes brasileiros hã pouco tempo, com o fito de
combater a especulação, de não permitir que manobras especulativas com
produtos industriais ou operações comerciais pudessem prejudicar o consumidor, o povo brasileiro. Lembro-me até que dois industriais da maior credibilidade, como por exemplo os Srs. Antônio Ermírio de Morais e o Sr. George Gerdau e Jonanpeter foram atingidos. Suas empresas sofreram atos punitivos do Governo, porque alegava o Sr. Ministro Delfim Netto que essas empresas estariam abusando dos preços, estariam por conseguinte especulando e
prejudicando o consumidor nacional.
Pois bem, porque esses homens são punidos enquanto grupos financeiros
que especulam com ações da Vale do Rio Doce, especulações que são detectadas pelo Governo e anunciadas pelo Ministro da Fazenda, essas empresas
não são alvo de nenhuma represália, de nenhuma punição por parte do Governo Federal?
Sei também que há poucos dias um batalhão de fiscais, agentes do fisco
federal, baixaram em Macaé, média cidade do Rio de Janeiro, para fiscalizarem pequenos comerciantes. Impuseram multas pesadas a um grupo de comerciantes, algumas delas superiores ao próprio patrimônio dessas empresas
comerciais, a título de combate à especulação, a titulo de cercear toda e qualquer manobra que pudesse prejudicar o pobre consumidor brasileiro. Então,
porque esses modestos comerciantes de Macaé são punidos, porque os dois
grandes empresários brasileiros são punidos, enquanto tudo que se passa na
ârea finanCeira qUando se trata de bancos, quando se trata de corretoras,
quando se trata de fundos de ações que especulam na bolsa de valores o Governo nunca Vai além da advertência, nunca vai além do chamamento às boas
falas, do acordo de cavalheiros? Enfim, nenhuma punição, nenhuma medida
que possa realmente signifiCar um ato de maior dureza, de maior rigor em relação a essas manobras especulativas. Por que este tratamento diferenciado?
Pois se hã proteção desses grupos llnanceiros, tudo que se passa na área fi-
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nanceira é inatacável, é intocável, tem um privilégio que os industriais não
têm, que os comerciantes brasileiros não têm. Isto para nós ê. inadmissível, é
inexplicável. E se houve manobra especulativa como o Minístro quis dizer na
Câmara dos Deputados, é inaceitável que o Governo não tenha tomado as
medidas também para punir esses grupos especuladores, como teria feito com
o industrial e o comerciante brasileiros e como costuma fazer com muito mais
freqUência com os trabalhadores brasileiros.
O Sr._Mauro Benevides (CE)- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. ROBERTO SATURNJNO (RJ)- Pois não.
O Sr. Mauro Benevides (CE)- Nobre Senador Roberto Saturnino, conforme lembrou há poucos instantes, num aparte que deu a V. Ex• o nobre Senador Luiz Cavalcante, na última sexta-feira aqui se discutiu, ao final da sessão ordinária daquele dia, o problema relacionado com o caso Vale, quando, na
condição de Membro da Comissão de Finanças do Senado, dei a conhecer à
Casa a decisão adotada por aquele órgão permanente, relacionada com a
expedição de convite ao Dr. Carlos Langoni para prestar esclarecimentos em
torno desse rumoroso affaire, para o qual convergem as vistas atentas da opinião pública, dos circules financeiros, enfim, do mundo político brasileiro. E,
naquela ocasião, discuti com o eminente Líder José Lins a respeito dos aspectos relacionados com a normalidade de operacionalização da venda das ações
da Vale do Rio Doce e S. Ex•, com a cautela com que abordou o problema,
não se arriscou a defender essa normalidade de operacionalização. Se isso
ocorreu na sexta-feira, nobre Senador,já no domingo dois eminentes juristas,
responsâveis pela elaboração do projeto de lei das Sociedades Anónimas e do
que instituiu a Comissão de Valores Mobiliârios, no caso ·as Drs. Alfredo
Lamy e Bulhões Pedreira, em artigo magistral se reportam a essa questão, e
ao términO desse artigo, numa apreciação lapidar que agora me permite inserir, dentro deste aparte, no discurso de V, Ex•, eles acentuam: ..As justificativas para a operação comprometem o mercado e o princípio de que todos devem se submeter às leis". As autoridades financeiraS -do País, o Sr. Ministro
da Fazenda e, mais do que ele, o Senhor Presidente da_ República, devem meditar atentamente sobre a manifestação dos dois iluStres juristas Alfredo
Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira.
O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- AgradeÇo o aparte de V. Ex•,
nobre Senador Mauro Benevides, e aproveito para manifestar o meu aplauso
pela iniciativa de V. Ex• ligada ao convite dirigido ao Presidente do Banco
Central, para comparecer à COmissão de Finanças e explicar, tentar explicar
ou debater com os Senadores esse caso tão estranho.
Devo dizer a V. Ex• que não me agradou, em absoluto, a atitude do Min'istro da Fazenda, adiantando-se, propondo-se a comparecer ao Plenârio da
Câmara dos Deputados e, por conseguinte, desta forma, recusando-se, ainda
que indiretamente, a comparecer à Comissão Técnica, à Comissão de Economia ou de Finanças. Um caso como este, cujo esclarecimento deve ser, pelas
proporções que atingiu, minucioso, um caso como este é par-a ser debatido
nas comissões, entre as autoridades e os Senadores e Deputados, nas comissões. Por quê? Porque é nas Comissões que se processa efetivamente o debate,
que as perguntas são seguidas de réplicas e tréplicas, enfim, que o esclarecimento acaba aparecendo. O esclarecimento se processa exatamente pelo in~
tercâmbio de perguntas, de respostas, de opiniões e de pontos de vista entre
representantes do Governo, representantes do Executivo e representantes do
Legislativo.
A sistemática de apresentação de exposição no plenário, para efeito de
esclarecimento, é pobre. É uma sistemática pobre que protege excessivamente
o representante do Executivo, e não dã ensejo a que realmente o Poder Legislativo use de todas as suas prerrogativas para procurãr destrinchar, para procurar abrir completamente todas as dúvidas, todas as suspeições quC se colocam quando o caso tem as característicaS, tem as dimensões, tem a amplitude
que este caso já adquiriu.
O Sr. José Llns (CE) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- Ouço o aparte de V. Ex•
O Sr. José Uns (CE) -Nobre Senador Roberto Saturnino, apesar de
toda a celeuma que se tem criado em torno da venda das ações da Vale do Rio
Doce, o fato é que V. Ex•, como principal argumentador da Op_osição, tem se
limitado a repetir argumentos definitivamente inconsistentes -e superficiais. V.
Ex• se recusa a aceitar a idéia de que _o Governo possa vender ações, poucas
ou muitas- no caso (150 milhões de cruzeiros) da Vale do Rio Doce- para
conseguir recursos não inflacionários, desmobilizando parte do seu patrimô·
nio, com o objetivo de aplicâ-lo em programas i_mportantes. V. Ex• simplesmente se limita a dizer que não aceita as exPlicações dadas sobre a aplicação
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desses recursos pelo Governo. V. Ex• acha que a disparidade entre esses recursos e as necessidades do PROÁLCOOL são grandes. Ora, isso não justifica, não se gastam tais recursos de uma só vez. Não se conforma com o preço
de venda das ações. No entanto, esse preço foi superior ao preço mínimo fixado pelo Governo, com base no mercado. Quanto às declarações do BNDE, é
claro que o BNDE precisava de recursos para o PROÁLCOOL e, embora
não tivesse, talvez, naqueles dias, requerido a entrega de alguma cota. Quanto
ao problema das especulações a que o Sr. Ministro se referiu, é claro, nobre
Senador, e V. Ex• sabe disto, que a identificação de um movimento de especulação pode ser fácil, embora nem sempre seja fâcil identificar os especuladores. Não é só o Sr. Ministro da Fazenda quem diz, mas alguns comentaristas
de São Paulo também acham que houve um certo movimento, através do
qual se forçava o aumento do preço daquelas ações. De modo que eu vejo os
argumentos de V. Ex• como a repetição dos mesmos que aqui têm sido trazidos, com um certo proveito pela Oposição, mas sem maior consistência.
O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- Senador José Lins, eu diria a
V. Ex• que uma celeuma destas proporções não se levanta gratuitamente.
V. Ex• diz que eu tenho repetido argumentos e eu diria a V. Ex• que temos repetido perguntas, mais que argumentos. Estamos esperando argumentos convincentes por parte do Governo e, lamentavelmente para nós, até agora, esses
argumentos não convenceram; e não convenceram não apenas a nós da Oposição, mas à opinião pública nacional, tanto assim que a celeuma continua.
V. Ex• reconhece que hã uma celeuma, uma celeuma que jâ dura mais de vinte dias, e que não reduziu a sua intensidade, que não reduziu o seu clamor.
Por conseguinte, quem está falhando é a autoridade que não explica convincentemente as questões levantadas por nós, fazendo eco ao que se levanta nos
círculos econômico-financeiros de todo o Brasil.
O Sr. José Lins (CE) -

V. Ex• me permite um aparte?

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- Então, eu diria a V. Ex•: não
estamos aqui repetindo argumentos; estamos repetindo pergun[as e não aceitando, desaceitando, ou, enfim, mostrando a fragilidade das explicações governamentais. A fragHidade da explicação .. recursos para o PROÁLCOOL"
me parêce evidente. V. Ex' pode não achar, mas para mim é evidente, e diria
mais, essa eXplicação não surgiu na primeira hora não. Na primeira hora, a
explicação era outra, era fazer caixa para o Tesouro; depois, veio à tona a informação de que o Tesouro fechara o mês de fevereiro com superavit de caixa.
Por conseguinte, para que essa alteração repentina para fazer caixa, quando o
Tesouto estava com excesso de caixa? Então, saiu do ..bolso do colete'' esta
outra explicação do PROÁLCOOL. Mas ela foi tão frágil, conflítou-se com
as declarações do BNDE, que o próprio Ministro foi obrigado a puxar uma
terceira explicação, que era a questão de esfriar o mercado. O mercado estava
muito aquecido, poderia haver o risco de um novo craque como houve em
1973, nos idos da primeira era delfiniana. Mas isto também não convenceu,
porque não havia aquecimento extraordinário no mercado, e então apareceu
agora, para sutpresa nossa, essa quarta explicação, que é o combate a manobras especulativas que se processavam no mercado de valores. Então. cabe
a nós perguntar: quem são esses especuladores? V. Ex• vai dizer que é difícil
identificar ... Absolutamente, não podemos concordar com isto. Se é fácil
identificar especuladores no comércio de Macaé, então não vai -ser fácil identificar especuladores num número reduzido de operadores na Bolsa de Valores
do Rio de Janeiro? V. Ex• vai ter paciência, mas essa explicação tambê:m não
nos convence. Daí a insistência das nossas perguntas: Se houve especulação,
quem são os especuladores? Por que não se trata os especuladores com o mes·
mo rigor com que se trata aqueles comerciantes e industriais brasileiros que
não se sujeitaram às regras do CIP; às regras do Ministro Delfim Netto? Esta
pergunta continua no ar, Sr. Senador. E continuamos nós com as nossas dúvidas, continuamos nós não insistindo em argumentos mas em perguntas,
perguntas que as autoridades não respondem. Por exemplo: Por que uma só
corretora? Por que a escolha de uma só corretora para uma operação tão
grande? Dizer~se que ê a .corretora que habitualmente vende os títulos do Governo, não satisfaz. Não satisfaz por que o volume era absolutamente anormal - 200 milhões de ações, porque agora se sabe que era para serem vendidos 200 milhões de ações, e não 150 milhões, como foi feito, dado o escândalo
provocado pela venda precipitada de quase 100 milhões de ações em um só
dia.
Por que escolher-se uma única corretora para vender 200 milhões de
ações de uma só empresa do Governo? E mais, o Sr. Ministro declarou que a
corretora não sabia o número total que ia ser vendido.
Ora, mais uma razão para se dar um lote a uma corretora aqui, um lote a
uma segunda corretora dois dias depois, outro lote a uma terceira corretora
quatro dias depois, diluir-se essa operação no tempo e diluir também pelos intermediáiios, pelas corretoras. Nada mais natural.
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Se o objetivo era arrumar recursos p-ara- o PROÃLCOOL, se o objetivo
era não causar tumulto, como o Ministro diz, que tumulto maior poderia ser
causado se não esse, exatamente pela concentração excessiva de venda de
ações em 3 dias, sendo que num dia só foram 100 milhões de ações, e atravês
de uma única corretora. Aí, sim, é o tumulto. Ar, sim, é a derrubada da ação,
e, aí, não se cumprt;- o objetivo, o suposto objetivo de arrumar o máximo de
recursos com a venda de património il.acional;-para destinâ-las ao PROÃL-

COOL.
O Sr. Evandro Carreira (AM) --Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- Pois não.
O Sr. Evandro Carreira (AM)- Nobre Senador Roberto Saturnino, as
suas preocupações são justíssimas, e agora claramente justificadas. Foram
quatro tentativas de explicaç~o ...

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- É muita explicação.
O Sr. Evandro Carreira (AM) - Exatamente. Foram quatro tentativas
de explicação para a venda dessas ações, venda patrocinada pelo Governo,
operada pelo Governo. O seu discurso recebeu um aparte do ilustre Senador
Luiz Cavalcante, que nos conduziu para a credibilidade do Governo. Os dois,
o seu discurso e o aparte do nosso ilustre colega Luiz Cavalcante, me levaram
a um raciocínio desesperador, exatamente no dia em que se comemora ou se
registra mais um ano da Revolução de 1964. Os fatos estão se reproduzindo, e
eu alertaria, através deste humilde aparte, os governistas, os estrategistas do
Governo, os responsáveis pela política governamental, que começassem a estabelecer um confronto entre os fatos que ocorriam em 1964 e os que estão
ocorrendo agora. Há uma similitude muito grande, exatamente constatando e
comprovando essa falta de credibilidade.
Q_ Governo está entrando em parafuso.
Ninguêm mais acredita no Governo.
São os dados falsos, são as informações adulteradas, sã9 as estatísticas
escamoteadas, deturpadas. Está aí o Sr. Sab_in- me permitam pronunciã-lo
como autêntico falador de português - o Professor Sabin; e outras comprovações dessas adulterações. A maxidesvalorizaçãó está aí.
Mesmo fenômeno que ocorria em 1964.
Todas essas jogadas beneficiando os sinecuristas, os nepotistas, os ãulicos
do Governo, do Governo do látego e do despotismo. Esta ê que ê a verdade.
Então, 64 estâ se reproduzindo.
Estamos à beira de uma nova revolução. Ela ainda não foi identificada
onde vai explodir. O fato é este, a Nação não acredita mais no Governo. Hã
um descrédito total, ilustre Senador, V. Ex• acaba de comprovar as jogadas.
Deixo de citar a fonte no mo_mento, porque não me ocorre o nome do jornal.
mas posso trazer a qualquer hora que seja reptado, li hã pouco declaração do
Sr. Ministro Delfim Netto, justificando uma possível inflaçãO de 60% no fim
do ano, dizendo que 45% é o previsto e 15% se relaciona com uma inflação externa. Isto é querer enganar menino com bombom e macaco com banana.
Isto não tem ra_zão de. ser) 15% seria responsável por uma inflação externa.
Que inflação externa é esta?l Arranja-se, então, uma expressão, unlã.s jogadas, uns es·camoteios, uns arranjos de frases, para queter justificar o que está
ocorrendo. Ilustre Senador, meus parabéns pelo seu discurso.

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- Senador Evandro Carreira, os
apartes de V. Ex• são sempre humildes, porém sempre valiosos, oportunos e
inteligentes. No paralelo que V. Ex• fez entre as situações de hoje e aquela que
motivou a Revolução ê absolutamente verdad~ira. V. Ex• aponta o descrédito
do Governo como a causa prinCipal da inquietação que hoje perturba este
País. Tem V. Ex• toda a razão. A autoridade do Governo se desgasta dia a dia
-se desgasta em casos como esse da Vale do Rio Doce, se desgasta em casos
como o da maxidesvalorização, se desgasta na contradição de declarações de
Ministros de uma ou de outra área. O exemplo que V. Ex• deu ê absolutamente pertinente. Não convence essa explicação do Ministro Delfim Netto. Ela
vem em socorro de uma situação criada pelo Sr. Viacava, que é Seu auxiliar
direto, quando disse que a inflação chegaria a 60%, quando a previsão oficial
vigente ainda é de 45%, ditada pelo própriO Sr. Ministro Delfim Netto. Então, diante dessa contradição, S. Ex• foi obrigado a tirar do bolso do colete
essa explicação, que- como V. Ex,. disse- ridiculariza. É exatamente o que
acontece.

O Sr. Evandro Carreira (AM)- E, diga-se d:e passagem, através de um
decreto. Há um decreto que fixa a inflação em 45%.

O Sr: José Lins (CE) - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- Ouço V. Ex•
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O Sr. José Lins (CE)- Nobre Senador Roberto Saturnino, certamente
o que me compunge ê verificar que o que se chama, muitas vezes, de descrédito do Poder Público é provocado, freqUentemente, por acusações levianase, diria às vezes, atê irresponsâveis - de algumas pessoas que, não sabendo
interpretar a natureza dos fatos, trazem à baila e lançam para a opinião pública, como se quisessem simplesmente, por mera vontade de execrar o Governo, coisas que absolutamente não são verdadeiras. V. Ex,. acaba de se referir
ao caso da maxidesvalorização. Esse caso jã foi totalmente esclarecido. Não
assi"sdU-nenhuma razão àqueles que alegaram o problema do vazamento, a
não ser qUe V. Ex• queira entender como vazamento o vazamento de um,
dois, três ou dez dólares. Ou, então, algum vazamento impossível de ser detectado pela análise dos números. Portanto, V, Ex• vê que o que hã realmente
ê um aproveitamento daqueles que fazem oposição sistern!t.tica ao Governo,
trazendo à opinião pública anãlises inteiramente incompatíveis com a realidade dos fatos, e isso, nobre Senador, desmoraliza. Por isto que nos rebelamos,
por isso que temos que estar aqui, ao lado de V. Ex•, para também, afinal de
contas, esclarecer que estas coisas não podem ser tratadas com essa levianda~
de toda. Peço a V. Ex• que prossiga com o seu discurso, porque a impressão
que tenho, nobre Senador, é que podemos analisar as alegativas de V. Ex• e
tambêm interpretá~las à luz dos fatos reais, mostrando que, na realidade, o
Governo não cometeu nenhum desvario, como se pretende dar a entender.

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- Senador José Lins, ê da natu·
reza humana ter opiniões divergentes, opiniões não coincidentes a respeito de
determinados fatos. Entretanto, é da natureza e da essência do regime democrático propiciar esclarecimentos. No caso da maxidesvalorização, devo dizer
a V. Ex• que absolutamente não dou o caso como encerrado nem explicado, e
tive ocasião de dizê-lo recentemente, comentando o discurso do Senador Jar..
bas Passarinho em resposta às alegações do Senador Marcos Freire, devo di·
zer a V. Ex• que vamos, oportunamente, voltar ao assunto, porque não estã
absolutamente explicado para nós. Mas, como eu dizia, ê da natureza humana divergir, ter opiniõCs não coincidentes a respeito de determinados assun ..
tos.
O Sr. Evandro Carreira (AM) - Nobre Senador Roberto Saturnino,
permite-me mais uma vez? (Assentimento do orador.) Exatamente. Nada foi
esclarecido, ainda. Não é o simples fato de o ilustre Senador José Lins declarar que foi esclarecido, que o fato fique consumado.

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- Por mais ilustre e honrado
que seja o Senador José Lins.
O Sr. Evandro Carreira (AM) ._ Exatamente, e o respeito que lhe temos.

Acresce o seguinte: se hã leviandade é por parte dos Ministros que não têm a
coragem de comparecer às comissões para serem inquiridos e perguntados e
questionados, como agora aconteceu com determinado Ministro, que se recusou a comparecer. Esta ê que é a verdade. Leviandade é de parte do Governo, que deveria comparecer às Casas do Congresso para dar explicações minuciosas e esclarecer a opinião pública. Aí, sim, poder·se-ia dizer se houve ou
não houve esclarecimento.

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- Mas Sr. Presidente, contínuo,
para não me desviar do assunto a que me propus tratar hoje, que é a venda
das ações da Companhia Vale do Rio Doce,
Outra explicação, freqüentemeiJ.te pedida às autoridades, ao Governo, é
a razão extraordinãria que teria levado o Ministro Galvêas e o Presidente do
Banco Central a não respeitarem a Circular n9 303 da Comissão de Valores
Mobiliários, em que fundamento legal se teria baseado a autoridade, enfim,
para desrespeitar flagrantemente as determinações, a regulamentação de uma
Comissão que, afinal de contas, é subordinada, E: vinculada ao próprio MinistériO da Fazenda ..
Por incrível que pareça, Sr. Presidente e Srs. Senadores, por inacreditável
que pareça, o Sr. Ministro da Fazenda declarou- eu ouvi isto, e toda a imprensa noticiou - declarou na sema:na passada, na Câmara dos Deputados,
que a resolução da Comissão de VaJOres Mobiliários é: inexeqUível, que o Governo não a respeitou _porqu~ a resolução não era exeqUfvel. Ora, Sr. Presidente, a Resolução n9 303, Como todos os atos normativos da Comissão de
Valores Mobiliários, foi resultado de um estudo exaustivo e profundo, feito
por pessoas do maior gabarito, do maior conhecimento a respeito do mercado de ações, do mercado mobiliário, do funcionamento dessas operações. A
Comissão de Valores Mobiliários não nasceu do dia para a noite, não foi feita

às pressas. Foi feita com muita cautela, porque se assegurava, o que é verdade, que era preciso que essa Comissão nascesse com tal autoridade que propiciasse a recuperação do prestígio, da imagem do mercado mobiliário que tinham sido abalados e continuavam abalados desde o famoso crack de 1973.
Então, para isso foi criada a Comissão de Valores Mobiliârios, investida de-
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todo o prestígio e de toda a seriedade c os seus atas, suas resoluções foram estudadas com o maior rigor, com o maior cuidado, por pessoas competentes e
que conhecem o assunto. Pois bem, essas pessoas elaboraram uma circular,
que é o regulamento da Comissão de Valores Mobiliários, e o Sr. Ministro da
Fazenda a declara inexeqí1fvcl. Se era inexeqUível, a primeira coisa que tinha
a fazer, ao assumir o Ministério ou antes de fazer a operação, era mudar a
Resolução n9 303 e não desrespeitá-la como fez, conscientemente. Desrespeitou a lei porque a resolução tem força de lei, a resolução é baixada de acordo
com a lei que criou a Comissão de Valores Mobiliários, autoriza essa Iriesma
Comissão a baixar a regulamentação das operações, a que devem obedecer
todas, sob pena de sanções para qualquer desrespeito a essas determinações.
Por conseguinte, as resoluções da Comissão de Valores Mobiliários têm força
de lei...

O Sr. José Lins (CE) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- ... e o Sr. Ministro desrespei·
tou a lei, alegando, apenas, que a lei maior, a lei genérica autoriza o Governo
a vender as ações. fj claro, ninguém deixou de reconhecer isto. A lei genérica
autoriza o Governo a dispor das suas ações no mercado de valores, mas vem
a lei específica e estabelece as condições que devem ser respeitadas nessas operações. E o Sr. Ministro desrespeita, conscienteinente, e ainda diz que essas
recomendações são inexeqüfveis, recomendações de um órgão subordinado
ao seu Ministério, por conseguinte, com regulamentação que ele poderia refazer, que ele poderia mandar reestudar se achasse que era inexeqUível!
O Sr. José Llns (CE) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- Com muito prazer.
O Sr. José Llns (CE)- Nobre Senador Roberto Saturnino, o que o Ministro realmente disse é que considerava a Portaria 303 inexeqUível no caso da
venda das ações da Vale. Todavia, o julgamento final dessa exeqUibilidade,
da aplicabilidade da Portaria ao caso de ações do Governo deve ficar a cargo
da comissão designada pela própria Coniissão de Valores Mobiliários, que
deve vir a público e, afinal, dar a sua própria opinião. Não é opinião do Ministro sobrepor-se a uma interpretação legal. V. Ex• fique tranqUilo quanto a
isto. Por outro lado, externo a minha satisfação por ver que V. Ex• já reconhece que o Governo, realmente, tem autoridade e condições legais para pro~
ceder à venda das ações da Vale do Rio Doce e que, se houve algum deslize,
este teria sido quanto à aplicação da 303, questão que, no caso, estã sendo
analisada. V. Ex• poderia, talvez, esperar o resultado dessa anãlise.
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O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ) - Fica a suspeição legitima de
que houve a intenção de favorecer a alguns grupos. Esta suspeição está no ar,
por quê? Porque a operação se revestiu de uma estranheza e de uma inexplicabilidade a toda prova. Vem V. Ex• e diz: "Ahl Mas, a lei é inexeqOivel no caso". Mas, ê justamente este o caso em que ela devia ser executada, tinha que
ser respeitada.
O Sr. José Lins (CE)- V. Ex• me permite? (Assentimento do orador.)
Eu não disse como V. Ex• estâ repetindo, que jã julguei a questão; de modo
algum. Informei, isso sim, que o Ministro Galvêas teria dito que, no caso, a
Resolução não se aplicaria à operação. Todavia; há uma comissão de especia~
listas designados pela própria Comissão de Valores Mobiliários analisando o
problema e que, certamente, virá a público dizer alguma coisa sobre isso. V.
Ex• alega que o Governo-"entregou a venda das ações a uma única corretora,
mas toda empresa tem uma corretora através da qual vende aS suas ações e essa, hã dez anos, vem trabalhando para o Governo. Aliás, se o Governo tivesse
interesse em especular, também, estaria vendendo muito mais ações agora,
quando os preços estão ainda mais altos. Em suma, nobre Senador, V. Ex•
pode, evidentemente~ ter as suas opiniões, mas o que V. Ex• não pode é projulgar, definitivamente, baseado em suas próprias opiniões. Se, afinal, V. Ex•
reconhece que o Governo tem o direito de vender ações, sem limitação da
quantidade, o problema se reduz à verificação da aplicabilidade da Resolução
303 que, no caso, está sendo examinado.
O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ) -Senador, eu reconheço que o
Governo tinha o direito de vender_ es~as suas ações, desde que ...
O Sr. José Lins (CE)- Eis a confirmação. Isso jâ é uma outra coisa.

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ) nações da lei específica~..

... respeitasse as determi-

O Sr. José Llns (CE)- Essa ê a segunda parte a que estou me referindo.
O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- !;; aí, nesta segunda parte da
questãO, V. Ex• estâ querendo passar por cima.
O Sr. José Llns (CE) -

As investigações aí estão sendo procedidas.

()SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)-E V. Ex• não foi correto ao dizer que o Ministro Galvêas havia declarado que a Resolução não se aplicava
ao caso. Não, V. Ex• vai me desculpar...
O Sr. José Lins (CE) -

Pelo menos foi o que ouvi e entendi.

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- Nobre Senador Josê Lins, eu
O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- V. Ex• vai me desculpar mas
não disse que reconhecia a autoridade do Governo, não. Acho que o Gover- eu também ouvi. S. Ex• reconheceu que a Instrução n~ 303 se aplicava ao cano cometeu uma ilegalidade flagrante. E, neste ponto, tomo permissão do so, sim. Apenas ele disse: é uma resolução inexeqüfvel, se aplica ao caso, não
nobre Senador Mauro Benevides ...
é que a operação escape à órbita da 303, a operação estã lá enquadrada. AgoO Sr. José Lins (CE)- Não ê o que me pareceu. Em todo o caso, isto ê ra ele disse que era inexeqUível.
só_ uma opinião de V. Ex•
O Sr. José Lins (CE) - V. Ex• me permite?
O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- ... para também invocar o tesO SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- Pois não.
temunho dos Srs. Alfredo Lamy e Bulhões Pedreira, que são homens que coO Sr. José Lins (CE)- O que o Ministro Galvêas disse ê que hâ "lei esnhecem profundamente o assunto c mostraram isto com clareza insofismãvel.
Mas, para mim, mesmo sem o testemunho desses homens, a questão é de cla- pecial" que autoriza a venda de ação do Governo e sobre o qual a Portaria n~
reza meridiana, ~de luz solar. É claro que existe uma lei que diz que o Gover- 303 não poderia prevalecer.
no pode dispor das suas ações, mas existe outra lei que diz que o Governo
O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- Mas não existe nenhuma lei
deve dispor de uma certa forma. Ela regulamenta especificamente. Mas, vem o
especial. V. Ex• vai me desculpar, o Ministro, se disse isso,-eu não ouvi e ele
Sr. Ministro e age como se essa segunda lei não existisse, diz que ela é inexeteria então de dizer qual é a lei. Porque não exiSte esta lei.
qUível. Agora, vem V. Ex• e diz que é inexeqUível no caso. Mas, é justamente
O Sr. José Lins (CE)=--~ a lei que autoriza a venda de ações pelo Poder
este o caso em torno do qual se levantou a ilegalidade, ê aquele que determina, exatamente, que, quando a venda é feita por uma empresa do Governo e Executivo das suas ações.
quando a venda é feita em quantidades significativamente superiores à mêdia
O SR. ROBERTO SATURNINO~(RJ):.... CC:rto. Mas esta é uma lei ge·
diâria de transação dessas ações no mercado, a operação deve ser precedida
nérica. Não existe nenhuma lei específica que possibilitasse o Governo vender
,de amplo- aviso prévio a todo o merCado.
P~ra que existe, Sr. Senador, essa lei, esse regulamento? Ele está posto no as suas ações e não respeitar o que deteimina a Comissão de Valores Mobi~
ar, assim, para que se contemple como se contempla as estrelas no céu ou a liários, com força de lei, porque autorizada pela sua lei específica.
lua? Não, Ex• Esse regulamento estâ lá para, exatamente, evitar o beneficiamento de grupos privilegiados que tenham, por acaso, uma informação que o
mercado não tem, que é a chamada insfde information, isto é, uma informação
específrca de uma grande operação que se vai realizar e que os outros não
tem. Então, esses beneficiados enchem os seus bolsos à custa da ingenuidade e
desconhecimento dos outros. E: para isto que estâ lá - no regulamento e.:~tâ
posto isto para evitar essas manobras.
Então, isto tinha que ser respeitado, nobre Senador, porque, se não ê respeitado, fica a suspeição no ar.
O Sr. José Llns (CE) -

Permite V. Ex• um aparte?

O Sr. José Lins (CE) -

Isto a Comissão hâ de verificar.

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- Nobre Senador, estamos diante dos fatos: todo dia as contradições estão nos jornais. Hoje um Ministro diz
que vai-se efetuar um inquérito e outro, o Ministro Galvêas diz: não, não
tem inquérito nenhum. Então nós estamos aqui perplexos. Afinal de contas,
hã inquérito ou não hã inquérito? A BolSa de Valores disse que não vai punir
ninguém, que estã tudo muito certo. A Comissão de Valores Mobiliários jâ
não existe mais porque foi derrogada, não tem mais autoridade moral nenhuma. O Sr. Ministro diz uma Coisa que é diferente do que diz o -Presidente do
Banco Central.
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Enfim, a perplexidade é total, Sr. Presidente. Daí a nossa insistência, daí
a nossa determinação em não deixar morrer esse caso. e se as explicações não
forem satisfatórias, como não têm sido até agora, nós vamos pedir uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Não podemos deixar de pedir isso. ~ uma
exigência da própria opinião pública nacional, é uma exigência da nossa
função aqui nesta Casa, que é de esclarecer estes assuntos na sua totalidade,
na sua profundidade.

O Sr~ José Lins (CE)- E ninguém vai impedir de ser constituída a Comissão de Inquérito.
O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ) -Sr. Presidente, entre as várias
perguntas que, ainda, estão no ar, agora se colocou obrigatoriamente mais esta, depois da fala do Sr. Ministro, na Câmara dos Deputados: que grupos
eram esses que estavam especulando no mercado de valores do Rio de Janeiro? Que grupoS priVilegiados eram esses que, em vez de serem punidos, foram
brindados, foram premiados, com a oportunidade de comprarem ações a um
preço ainda mais baixo e verem o preço dessas ações subir quase o dobro da, qucle que foi comprado? Que grupos são esses? Quais as razões que determinaram esta operação? Quais foram esses compradores dessas 100 milhões de
ações vendidas no dia 11, na Bolsa do Rio de Janeiro?
A resposta a esta questão é obrigatória. Não nos satisfará nenhuma explicação, se não nos for dito quais foram os compradores, destes lotes de
ações vendidos a Cr$ 4,65 no dia II de março, na Bolsa de Valores do Ri<> de
Janeiro, porque aí está a chave de tudo. O Governo tem de nos indicar, nos
mostrar a relação dos compradores, ainda que seja cm sessão secreta, ou cm
informação secreta, ou seja lâ o que for.~ claro que nós não podemos nos dar
por satisfeitos e por explicado neste assunto tão rumoroso e sobre o qual se
gerou tanta celeuma.
Outra questão, Sr. Presidente: quem vai pagar este prejuízo de centenas
de milhões de cruzeiros aos cofres públicos, ao Tesouro Nacional? Quem é o
responsável? Afinal de contas, quando há um prejuízo existe a responsabilidade, existe a obrigatoriedade de se repor esse prejuízo aos cofres da Nação.
Houve um flagrante prejuízo e uma gritante disparidade entre o preço que vigia antes da venda das 100 milhões de açõcs e o preço depois em que foram
vendidas. O Tesouro teve um prejuízo de centenas de milhões de cruzeiros;
quem vai pagar isso? Quem é o responsável?
São essas questões, Sr. Presidente, que ficam no ar e não são respondidas.
O SR. PRESIDENTE (J<>rge Kalume)- N<>bre Senador R<>berto Sa·
turnino, gostaria que V. Ex• concluísse o seu discurso, porque o seu tempo já
se esgotou há 17 minutos.
O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- Agradeç<> a benevolência de
V. Ex•, que tomo como um respeito à seriedade do assunto. Vou concluir, Sr.
Presidente, ressaltando que essas perguntas fundamentais não estão respondi·
das: a razão da operação, a razão de escolha de uma só corretora, quais os
grupos que estavam especulando, quais os compradores dessas açõcs no dia
II de fevereiro, quem vai pagar O prejuízo, enfim, uma sêrie de indagações
que continuam sem respostas por parte das. autoridades.
Vamos esperar que, na semana próxima, venha aqui o Presidente do
Banco Central - se ele se dispuser a comparecer na Comissão de Finanças - ,
vamos esperar que tudo isso possa se desvendar.
Se esse mistério não for desvendado, Sr. Presidente e Srs. Senadores, nós,
do PMDB, vamos requerer uma Comissão Parlamentar de Inquérito, vamos
juntar as oposições e requerer essa CPI porque esse assunto não pode morrer
desta forma. E vamos juntar a este assunto outra questão, tamb~m, a da maxidesvalorização que, para o Senador Jos6 Lins, está explicada c que para nós
não está explicada, absolutamente. Vamos promover uma investigação, como
é do dever do Poder Legislativo, como 6 do dever da Oposição, como é do
n<>sS<> dever de representantes d<> p<>v<> nesta Casal (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (J<>rge Kalume)- Estã encerrado o tempo desti·
nado ao Expedierite.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
A Ordem do Dia da presente sessão é destinada a Trabalhos das Comissões.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Há <>radores inscrit<>s.
Conced<> a palavra ao nobre Senadar Evandm Carreira.

O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBliCADO POSTERIORMENTE.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Aderbal Jufema. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Con.cedo a palavra ao nobre Senador Orestes Quércia. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra à nobre Senadora Eunice Michiles. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES- Pr<>nuncia" seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Estava inscrito pãra tratar de um assunto de suma importância para o
Senado, mas a presença rarefeita neste final de sessão me impede de trazê-lo à
colação porque ele vai provocar, talvez, uma verdadeira revolução nesta Casa
e na Cámaia. É que eu ingressarei, n<> Supremo Tribunal Federal, na próxima
semana, com uma ação alegando a ilegalidade da decisão, a injuridicidade do
procedimento, a ilegitimidade da Mesa de me cassar o direito de homem e Senador independente, de pertencer a qualquer Comissão desta Casa.
Sr. Presidente, munido das certidões que possuo, que vão instruir a minha ação e dos estudos que fiz, com mão diurna e mão noturna, nos precedentes da Casa, nas Constituições comentadas, no Direito, quero crer que a
Mesa não se apercebeu da luta que vai enfrentar, em que tem, de um lado, a
figura de um obscuro Senador que está lutando contra todos na Casa, contra
todos, inclusive contra a própria Mesa.
Sr. Presidente, não vamos trazer o comentário da ação, dos fundamentos
dela, nesta sessão. Não porque a presença é apoucada dos membros da Casa,
porque só esta presença honraria qualquer pronunciamento da minha parte,
mas porque quero chamar a atenção da Casa no momento em que pode uma
..espada de Dâmocles" pesar sobre a nossa cabeça; não só a minha, mas sobre
a_cabeça de todos nós, com a decisão que vou provocar do mais alto Colégio
Judiciário -do País, a respeito da inconstitucionalidade de uma lei, diÍ ilegitimidade de um ato praticado pela Mesa, que violentou o meu direito de parlamentar garantido pela Constituição Federal.
Sr. Presidente, apenas para dar uma nuance da gravidade do assunto,
quero citar para a Mesa, rapidamente, a Mesa que me negou o direito de pertencer a uma Comissão, mas que não pcrlustrou os Anais do Senado, onde
ela encontraria, nos Anais de junho de 65, entre os partidos que aqui se representavam por seus integrantes, o seguinte: o Partido Social Democrático, com
22 Senadores; o Partido Trabalhista Brasileiro, com 17 Senadores; a União
Democrática Nacional, com 16 Senadores; o Partido Libertador, com 2 Senadores; o Partido Trabalhista Nacional, com 2 Senadores; o Partido Social
Progressista, com 2 Senadares; <> Partido Socialista Brasileiro, com I Senador; o Partido Republicano, com 1 Senador; o Partido Democrata Cristão,
com I Senador; o Movimenta Trabalhista Renovador, com 1 Senador. Mas,
Sr. Presidente, o que abrolha, significativamente, no meio de todos esses 65
Senadores, ê um Senador sem legenda; sem legenda, sem filiação partidária,
sem pertencer a nenhum dos dez partidos que aqui se representavam e que tomava parte nos trabalhos da Casa c integrava as Comissões do Senado. ~ o
Senador Josaphat Marinho, da Bahia, que integrava Comissões, Sr. Presidente, como aqui a Comissão de Minas e Energia, cm que existiam parlamentares
como Benedito Valadares, Jefferson Aguiar, Pedro Ludovico, Filinto MUller,
Nelson Macculan, Antonio Juclt, José Ermfrio de Moracs, Argemiro de Figueiredo, João Agtipiho, Faria Tavares, José Cândido, Affonso Arinos. Josaphat Marinho, Senador sem legenda, não pertencia a nenhum bloco c a nenhum partido. Está aqui; Anais do Senado, mês de junho de 1965.
Sr. Presidente, estes argumentos serão todos apresentados à consideração do mais alto colêgio judiciãrio da República, que é o Supremo Tribunal
Federal. E a sua decisão poderá me devolver às Comissões, com o meu direito
líquido e garantido- ou poderá fechar esta Casa, num recesso forçado, numa
decisão constitucional e de acordo com os precedentes judiciários deste Pais.
Sr. Presidente, não vamos tratar do assunto agora; na sessão de segunda
ou terça-feira voltaremos a ele. Isto aqui e o cartão de visita que estou apresentando à Mesa do Senado, para que, de hoje até terça-feira, pense bem, que
estamos com uma bomba de retardamento c estamos, Sr. Presidente, passando fogo diante do seu pavio. E a explosão desta bomba de retardamento poderâ fazer com que seus estilhaços destruam muita coisa, muito parti pris acumulados aqui, através de anos e anos de funcionamento desta Casa.
Sr. Presidente, passo a outro assunto: recebi uma procuração de um grupo de humildes servidores do Aeroporto Internacional do Galeão, do Rio de
Janeiro, carregadores. Não recebi procuração de doutores; não recebi procuração dos homens que freqUentam a alta sociedade; recebi de trabalhadores, e
Carregadores do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, cerca de 80 ou
100 humildes brasileiros que ali desempenham seus serviços, hâ mais de 20
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anos, e que foram, Sr. Presidente, coibidos de servirem à faixa do Aeroporto
Internacional o transporte da bagagem de brasileiros c estrangeiros que chegam ou que partem, no aeroporto, para suas viagens internacionais.
Eles foram privados, depois de 20 anos de serviço humilde, obscuro, de
carregar malas e bagagens desses passageiros, brasileiros ou estrangeiros ilustres que por aqui passam. Pois bem: eles não podem mais carregar as malas
desses passageiros ilustres, porque este trabalho foi dado a outra faixa de apaniguados da direção daquele aeroporto, numa violentação ao trabalho que,
há 20 anos, esses humildes e obscuros brasileiros prestavam aos viajantes que
chegavam e partiam.
Sr. Presidente, veja V. Ex• a injustiÇa. No tempo do aeroporto velho do
Rio de Janeiro, prestavam eles esses serviços. Prestaram aos Senadores e Deputados desta Casa que, há 20 anos, viajam para Brasflia, 20 anos que se completarão agora, no dia 21 deste mês. São 20 anos, Sr. Presidente, de viagens
aéreas, vindo e chegando ao Aeroporto Internacional do Galeão.
Mas aos que partem eles não podem mais carregar as suas bagagens. Foram proibidos, foram limitados na sua ação e só prestam, então, seus serviços
na área doméstica do aeroporto.
Este o apelo que eu faria à direção do ARSA, Aeroporto do Rio, Sociedade A nônima.
O ARSA, Sr. Presidente, dirige as atividades do Aeroporto do Rio de Janeiro, onde desembarcam milhares de cidadãos e de onde saem milhares de
outros, em busca de aeroportos do mundo.
Pois bem, que o ARSA atenda a essas criaturas, são homens que têm, entre os seus familiares, cerca de duzentos e vinte brasileiros. Duzentos e vinte
brasileiros que tiveram uma queda violenta na renda dos seus serviços, dos
seus trabalhos e do seu suOr, porque foi dada, agora, recenternente, a outra
turma de brasileiros trabalharem, então, na faixa internacional. Foram limitados, Sr. Presidente, nos serviços que prestavam ao aeroporto do Rio de Ja.:.
neiro.
o apelo que faço, através da Mesa do Senado, ao ARSA do Rio, a fim
de que estude e possa restabelecer e~es oite1_1ta brasileiros que trabalham hâ
mais de vinte anos no aeroporto e que, ao invés de terem os seus direitos garantidos, tiveram os seus direitos cortados, limitados a uma faixa doméstica
do aeroporto. Este é o primeiro apelo que faço.
O segundo apelo que faço, Sr. Presidente, é o seguinte: aqui, às portas da
nossa Casa,- eSta casa, Sr. Presidente, que tem sido teatro de tantas injustiças cometidas, aprovad8s, homologadas, ~hanceladas, etc.; esta Casa. Sr.
Presidente, que assiste, aqui, hoje, a nós, os Senadores que recebemos o suor
do povo, através dos nossos vencimentos, trabalhando - hã funcionários
que já estão em férias, que não trabalham mais na Casa. Nesta semana, bem
não começou a Semana Santa, já estão de férias. Não compareceram mais as
suas comissões, já bateram as asas e sacudiram as penas na sua revoada; mas
que ganham, também, do povo brasileiro para trabalharem aqui, hora a hora,
registrando as pulsações desta Casa.
Sr. Presidente, o apelo que recebi é dos motqristas de tâxi. V. Ex• e os Se-.
nadares não usam tãxi. Eu tenho esta obrigação. porque uso o_tãxi. Lido
com esses brasileiros humildes, converso com eles, sinto-lhes os problemas, as
angústias~ as aflições. Pois bem, o serviço de transportes do Senado e da Câ~
mara resolveu permitir, na faixa que fica em frente à porta de saída do Sena~
do, apenas uma fila de quatro carros.
Ora, Sr. Presidente, hã momentos em que são dezenas de pessoas que
procuram carros, ou no fim das sessões, ou no intervalo das sessões, c precisam se locomover, encontrando ali apenas quatro carros. Os outros tâxis fi~
cam ao sol, lá fora, quando se podia colocar ali oito, ou dez, ou doze carros,
em fila, para atender às pessoas que saem ou que chegam ao Senado da República.
Sr. Presidente, para que limitar esse direito a esses pobres motoristas que
vivem do seu .suor e de seu trabalho à porta do Senado, e que poderiam ter, ao
invés de 4 carros, uma fila maior, mais numerosa, até o ponto final, desde que
não interferisse na entrada dos carros á porta da Câmara. Podia-se permitir~
humanamente, cristãmente, sem quebrar a linha arquitetônica do Senado, um
número maior de táxis.
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Esta Casa, que homologa tanta injustiça, que assiste a tantas injustiças, e
que pratica outras tantas injustiças, aqui, aos nossos olhos, e ao fim do nosso
trabalho, Sr. Presidente, eu pediria a V. Ex•, homem humilde como eu, Senador que sente o cheiro do povo, habituado a viver junto dessa massa sofredora, junto à plebe suarenta, como dizia o escritor, ouvindo~lhe os problemas,
as angllstias e as aflições, eu endereçaria esse apelo a V. Ex•. O de lá estou enviando ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - ARSA - o daqui
dirijo à Mesa do Senªdo, em nome dos motoristas de táxi daqui de Brasflia,
que são tratados de uma maneira tão descortês num serviço de alta relevâncía

que prestam para a Casa, mas que não lhes ~ permitido fazer fila de mais de
quatro carros na porta do Senado.
Este é o apelo que faço a V. Ex•, certo de que nesta Semana Santa, Sr.
Presidente, nesta pregação de Quaresma,· ncS;ta~ linguagem que vemos nas
igrejas, nas capelas, nos oratórios deste Brasil imenso, neste pregar o
amai-vos e perdoai-vos; nesta semana, Sr. Presidente, em que nunca temos
visto - e faço votos que não vejamos nunca - o diabo pregar a Quaresma,
então, que possamos apenas pregar uma linguagem acessível, fraterna - de
fraternidade humana- e desta forma garantir amplas possibilidades de con~
vivência com esse pessoal humilde e ollscuro que é a classe dos motoristas.
Então envio, Sr. Presidente, uma linguagem de Quaresma, uma linguagem
que tem, no seu avançar, ooondular das quaresmeiras em flor, o ondular roxo
das quaresmeiras em flor. Scom um galho dessas quaresmeiras, Sr. Presidente, que deposito aos pés da Mesa um pedido para que estude esta possibilidade, e atenda a esta reivindicação dos motoristas de praça de Brasília.
Repito, Sr. Presidente: na linguagem da Quaresma, em plena Semana
Santa, sem exigir e sem pedir sacrificio de ninguém, mas apenas numa atitude
de confraternização e de fraternidade, faço este apelo para a garantia de um
direito do motorista de Brasflia,. este que presta, ao sol, à chuva,. pela noite a
dentro, sem garantias, às vezes com perigo de vida, relevantes serviços a esta
Casa e à população de Brasflia. portanto o apelo que encaminho a V. Ex•,
Sr. Presidente, homem cristão c humilde, que certamente estudará o caso e
procurará resolvê-lo dentro dos melhores padrões do Direito, de justiça e de
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fraternidade humana. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Eminente Senador Dirceu
Cardoso. não me cabendo o direito de decidir o assunto, todavja posso dizer
a V. Ex• que seu apelo será levado ao conhecimento do eminente Senador
· Luiz Viana, titular da Casa; que certamente o apreciarA e darâ soJução ao caso.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao Senador
Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (CE. Pronuncia o seguinte discurso.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na legislatura passada e também na Sessão Legislativa de 1979, tive
oportunidade de trazer a debate, neste plenário, problemas vinculados à Rede
Ferroviâria Federal e, mais especificamente, à atuação dessa empresa no Es~
tado do Ceará. Reportei-me, seguidamente, ao tema relacionado com a supressão do ramal ferroviário Sobral-Camocim, numa decisão estranha e re-.
voltante, adotada numa hora em que a crise energética já assumia contornos
graves e preocupantes.
Recordo-mede que, no ano de 1978, os eminentes Senadores Virgflio Távora e Wilson Gonçalves estiveram solidârios conosco no protesto incisivo e
veemente que fizemos, reclamando do então Ministro dos Transportes Dirceu Nogueira e do Presidente da Rede Ferroviária Federal a reformulação
daquela decisão, que indignara todo o povo cearense. e, de forma especial, as
suas lideranças empresariais c políticas. Toda nossa comunidade se rebelou?
pacificamente, extemando a sua insatisfação, o seu inconformismo diante de
uma deliberação que significava prejuízo para mais de 130 mil cearenses, que
se serviam daquela ferrovia secular, cuja contribuição foi decisiva para o desenvolvimento sócio-econômico da região norte do Estado.
Cerca de lO municípios, Srs. Senadores, eram servidos pelo ramal
Sobrai-Comocim: -os municípios, além de Sobral, de Massapê, de Senador
Sá, de Martinópole, de Uruoca, de Granja, de Chaval e de Camocim~ cujas
populações ficaram privadas, de modo injustificávCI, daquele meio de transporte, exatamente porque a Rede Ferroviária Federal entendia que o ramal
era reconhecidamente antieconômico.
Apelos foram feitos pela Assembléia Legislativa. pela representação parlamentar nesta c na outra Casa do Congresso, por todas as entidades representativas das classes produtoras, c as autoridades governamentais a que a
matéria era pertinente se limitavam a dizer que estavam estudando as propostas encaminhadas e que talvez fosse possível a reativação do ramal Sobra:J-Camocim.
O Sr. Dirceu Cardoso (ES) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MAURO BENEVIDES (CE)- Com todo o prazer, eminente Se·
nador Dirceu Cardoso.
O Sr. Dirceu Cardoso (ES) -Nobre Senador Mauro Benevides, eu me
recordo, ainda, na legislatura passada, quando V. Ex• abordou o problema
dos ramais antieconômicos e a extinção desse ramal Sobral-Camocim, e me
recordo, também, do apoio que lhe deram os nobres Senadores Virgílio Távora e Wilson GonQa.Ives. V. Ex• tem sido um defensor, o aràuto de todas as as-
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pirações do seu Estado; todas elas têm passado, aqui, pelo crivo de sua apreciação, c, através de sua palavra, batendo na velha bigorna, ressonando aqui,
neste plenário, para que elas se convertam em metal e possam ser realizadas
peJo poder público. E me recordo quando V. Ex• disse que a extinção desse
ramal era o lado negativo da política do Governo, naquele tempo em que a
crise do petróleo não era tão grave, mas V. Ex• dizia que suprimir uma estrada
de ferro e substituí-la por uma estrada de automóvel, em que o gasto do pneu,
do carro e o consumo da gasolina eram enormes, era um contra-senso e era
um paradoxo. E vejo hoje, três ou quatro anos depois, V. Ex• voltar à mesma
tese, trazer ao conhecimento da Casa o mesmo problema, hoje muito mais
aceso do que ontem, porque o preço do petróleo, hoje, grita mais do que a sua
palavra, e mais do que as reivindicações de dez municípios do Cearã. Portanto, parabenizo V. Ex• por esta manifestação de seu apreço e de seu cuidado de
acompanhar, hora a hora, todas as reivindicações de sua terra e de sua gente.
O SR. MAURO BENEVIDES (CE)- Muito grato a V. Ex•, nobre Senador Dirceu Cardoso, por sua generosa e estimulante intervenção ao nosso
discurso, dando o testemunho de que, vezes seguidas, estivemos na tribuna do
Senado Federal defendendo essa reivindicação do povo cearense, mais precisamente de 130 mil coestaduanos, que se beneficiavam diretamente do funcionamento do ramal ferroviãrio Sobral-Camocim.
Mas não ê exatamcntc este, Sr. Presidente, o objetivo maior da minha
presença na tarde de hoje, ocupando a atenção do Senado Federal, n6s aguardamos- e os cearenses são s~mpre muito pacientes- a manifestação do Ministério dos Transportes parã o deslinde desse problema que parece reahnente
insolúvel, diante da insensiblidade dos órgãos governamentais competentes,
que entenderam desativar o ramal ferroviário ·que hã 100 anos vinha servindo
a numerosas cidades do zona Norte do meu Estado, numa decisão reconhecidamente extemporânea, porque posta em prática numa hora cm que ·a crise
energética passou a angustiar o mundo -inteiro.
Mas, dizia eu, Sr. Presidente, que venho à tribuna hoje para dar conhecimento a esta Casa de uma perspectiva muito desfavorável para o sistema ferroviârio do Estado: ê que, na semana passada, a diretoria da Rede Ferroviária Federal, reunida cm Recife, apresentou um organograma através do
qual a antiga Rede de Viação Ccarensc estaria ainda mais aviltada no que diz
respeito à sua autonomia administrativa, subordinada que é à Segunda Dire-toria, localizada no Recife.
A nossa antiga Rede, Sr. Presidente e Srs. Senadores, tem tido um desempenho operacional dos mais elogiáveis, graças à competência de seus engenheiros à dedicação dos seus funcionários administrativos c, sobretudo, ao
espírito público dos ferroviàrios de todas as especializações, mais, mesmo as·
sim, a chefia da REFESA numa decisão inexplicável, promoveu a subordi·
nação da Rede Cearense à Segunda Diretoria, no Recife - decisão altamente deseStimulante, contra a qual se tem insurgido as lideranças politicas e
empresariais do meu Estado. E hoje, ao trazer este fato, ainda pendente de
decisão final por parte da Rede Ferroviária Federal, o que desejo é apelas
para o Sr. Ministro dos Transportes e, quem sabe, até mesmo para o Senhor
Presidente da República, no sentido de que restabeleça aquela projeção e
aquele prestígio de que desfrutava a antiga Rede de Viação Cearense, com a
sua transformação em Superintendência Regional, englobando, alêm do Ceará, os Estados do Piauí c Maranhão. Se isso, realmente, viesse a ocorrer
restabelccer-se-ia o anterior e merecido status hierárquico despontado pela
Rede de Viação Ccarense, que passaria a dispor de melhores condições para
continuar a trabalhar em favor do povo cearense, estendendo, também, a sua
atuação pelos Estados do Piauí e do Maranhão.
Mencione-se, Sr. Presidente, que, nestes últimos dez anos, a nossa Superintendência, já foi Superintendência Autônoma, já foi Divisão Operacional
e, hoje, estã restrita meramente a uma Superintendência de Produção subordinada a Pernambuco. Essa subordinação, é bom que se repita, Sr. Presidente, enfraquece a estrutura interna da Rede de Viação Cearense e, de certa forma, representa, como jâ disse há poucos instantes, o aviltamento do sistema
ferroviário global do Nordeste.
O jornal O Povo, Sr. Presidente, na sua edição de segunda-feira passada, aborda este momentoso assunto, acentuando numa notícia de quinta página:
"As ferrovias cearenses estão sofrendo progressivas reduções
em sua extensão, campo de atuação, e conseqUentemente nas suas
atribuições.
Já foram extintos os ramais de Orós, Cariús, Sobral e Camocirn, já houve transfefencia de locomoti~as para a Bahia e Maranhão, c a subordinação administrativa da chamada Regional do
Nordeste, com a centralização, no Recife, de todos os órgãos administrativos, inclusive de orçamento e compra. Com isso é Pcrnam-

buco quem toma as decisões, d~stribuindo as dotações orçamentárias conforme as conveniências."
E, mais adiante, diz a notícia do jornal O Povo:

..As co_nseqUências de tal regionalização em Rec.ife são as piores
possíveis ptlra o Cearâ, que Oeve ao comércio local cerca de 15 mi~
Ihões de cruzeiros do exercício de 1979 e não tem previsão para sal..
dar a dívida. O seu -supc:finteridente de produção srymente pode assi ..
nar contas de até 20 mil cruzeiros, e uma firma local já pediu a penhora de bens da ferrovia para garantir seus crêditos e outra firma
quer tomar uma camioneta ainda não paga e comprada à vista. O
descrédito da ferrovia cearense chega a tal ponto que, há poucos
dias, foi aberta uma concorrência para construção de muros de proteção aos trens suburbanos, com verba da EBTU jâ depositada em
banco, no valor de cinco milhões, e não apareceu um só concorren~
te.
Tudo isso agride o tão respcitavcl passado da Rede Ferroviária
do Ceará, dentro do âmbito da RFFSA e entre os seus usuários. E
agride mais ainda quando os números mostram que os seus índices
operacionais foram os melhores, da Bahia ao Maranhão. Por que
então a ameaça de rebaixamento? A pergunta está ecoando nos
meios ferroviários cearenscs. ~o apelo final: Morreu o nosso prestígio político-administrativo?"
É esta a indagação, Sr. Presidente, na notícia do jornal O Povo, de 24 de
março de 1980, com o enfoque de um assunto que vem sensibilizando as lideranças políticas e empresariais do meu Estado.

O Sr. José Lins (CE) -

V. Ex• permite um aparte?

_ O SR. MAURO BENEVIDES (CE) nobre Senador José Lins.

Concedo o, aparte a V. Ex•,

O Sr. José Llns (CE)- Sou testemunha, nobre Senador Mauro Benevides, da dedicação e da competência dos servidores da Rede de Viação Cearense. Acompanho o trabalho desses homens de longa data e, pelos relatórios
que conheço da atuação da Rede, estou informado de que o comportamento
administrativo e técnico desses homens tem sido dos melhores possíveis, inclusive com a elevação dos rendimentos de transportes de: toda natureza da
Rede de Viação Cearense. Ao ouvir a palavra de V. Ex•, solidarizo-me com a
.sua posição c apelo, juntamente com V. Ex•, ao Sr. Ministro dos Transportes,
para que S. Ex• reanalise essas medidas que estão sendo estudadas, algumas
das quais já foram adotadas para a Rede. Não se justifica, realmente, que a
Superintendência da Rede de Viação Cearense fique subordinada à Rede do
Recife, de vez que o seu campo é amplo, podendo ela gerir a administração da
empresa, pelo menos em três Estados da Federação. A impressão que tenho é
que o assunto é de tal modo, de tal importância que deve ser levado, diretamente, ao conhecimento do Sr. Ministro dos Transportes, para que se reanalise o assunto e se tome uma solução adequada aos interesses do Ceará. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. MAURO BENEVIDES (CE)- Expresso a V. Ex• os meus agradecimentos, nobre Senador José Lins, pela solid_ariedade que empresta a esta
reivindicação das classes-empresariais do nosso Estado, para que a Rede de
Viação Cearcnse fique melhor situada. dentro da estrutura administrativa da
Rede Ferroviária Federal. A posição de V. Ex•, agora externada no Plenário
do Senado Federal, evidencia, à sociedade, a sintonia com que atuam nesta
Casa os representantes do povo_ cearense em tudo aquilo que diz respeito ao
intereSse da comunidade que representamos.
Portanto, Sr. Presidente já agora, com apoio do eminente Senador-José
Lins, quero deixar consignado aqui, o nosso apelo dentro de dois objetivos
primordiais: primeiro, para que a RFFSA crie uma superintendência regional com sede cm Fortaleza, englobando os Estados do Ceará, Piauí c Maranhão, e imediatamente. porque, já decorrido o primeiro trimestre do exercício
de 1980, promova a assinatura de novos convênios nos quais estejam definidos os recursos, e recursos pondereãveis, para a continuação dos programas
de transporte suburbano que beneficia, hoje, 300 mil passageiros/mês no Estado do Ceará. Há, inclusive, uma previsão orçamentária de 200 milhões de
cruzeiros para esse metrô de superficie que iria de Fortaleza atê o distrito de
Maracanaú e esperamos se estenda atê o município de Pacatuba, de onde
também estão sendo formuladas reivindiJcações à direção da Rede Ferroviária Federal, no Ceará.
Eram esses os dois apelos básicos que desejava, neste instante, transmitir
à diretoria da Rede Ferroviária Federal, ao Sr. Ministro dos Transportes, ao
lado daquele outro, bem mais antigo, que é a rcativação do ramal ferroviário
SobraJ-Camocim. (Muito bem!)
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O SR. JOSt LINS (CE)- V. Ex• vai me desculpar, mas agora vou proceder corno V.
que prefere desenvolver seu raciocínio e deixar os apartes
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sesSãO -designan- para depois.
-do para a próxima, a seguinte
0 Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Pois não, eu aguardo. Quer dizer
ORDEM DO DIA
que V. Ext- me concederá o aparte posteriormente.
tos.

-IVotação, em turno único, do Reqlii!dinenlo n9 15, de 1980, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
dos artigos dos Jornalis_tª_s AustregéSilo de Athayde e Carlos Castello Branco,
relativos à vida de José Américo de Almeida.

-2Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 25, de 1980, do Senador
João Calmon, solicitando a transcriçã-o, -nos Anais do Senado Federal, do documento final da reunião plenária do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, realizada em Curitiba, durante o mês de janeiro do corrente
ano.

-3Votação, ·em turno únicõ, do Requerimento n'i' 28, de 1980, do Senador
Franco Montara, solicitando a retirada do Projeto de Lei do Senado n9 282,
de 1979, de sua autoria, que dispensa a concordância do empregador no caso
de opção pelo empregado pelo sistema do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço.

-4Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer n9 88, de 1980), do Projeto de Lei do Senado n'i'
260, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que iriterpreta o parágrafo único do art. II da Lei no 6.082, de 10 de julho de 1974.

-5DisCUsSão; em turno único (apreciação preliminar da juridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Resolução n9 53, de
1979, do Senador Aderb<}l Jurema, que modifica o inciso II do art. 339 daResolução no 58/72 (Regulamento Administrativo do Senado Federal), tendo
PARECER, sob no 56, de 1980, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.

-6Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 65, de
1979, do Senador Nelson Carneiro, que dâ nova redação ao n9II do parágrafo, único do art. 2~8 do Código Civil, tendo
PARECER, sob no 1.224, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no
mérito, faVOi"ãvel.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -

Estâ encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17h e 55 minutos.)

Ex•.

O SR. JOSlê UNS (PDS - CE) - Pelo menos isso.
Sr. Presidente, é estranho que levantada a dúvida, e uma vez feita uma
demonstracão numérica, uma vez provada, até à exaustão, a inveracidade das
informações divulgadas, se volte ao mesmo tema inicial, novamente, pelo
mero desejo do escândalo. Não por mâ~ie, porque V. Ex• jamais utilizaria de
tal expediente, antes, desejaria crer que V. EX• não dispusesSe das informações que lhe capacitassem a uma ailâtise mais ampla do problema. Isto entretanto, a&ora, jâ hão se dâ. Os números foram divulgados, inclusive porescrito, distribuídos às Lideranças dos diversos Partidos, neste Plenârio. Foram
dados fornecidos pela entidade oficial, dados que foram expostos pelo nobre
Lider Jarbas Passarinho, não sob a tutela do Banco Central, mas apenas núH
meros que o Banco tem obrigação de fornecer à Liderança, para que possa
trazer a este Plenârio, em respeito à opinião dos Srs. Senadores, os dados oficiais sobre a questão em debate.
Com toda a franqueza, Sr. Presidente,jâ não vou repetir a análise desses
dados. O material distribuído contém inclusive gráficos da variação dos movimentos de câmbio, tanto de compra como de venda dos depósitos e das retiradas em moeda estrangeira, diaNa-dia, durante o mês anterior à data da operação de maxidesvalorização. Há uma coluna, na parte referente ao movimento de câmbio, dividida em duas subcolunas, '"compras" e ~·vendas" compras pelo Banco, evidentemente, que deveriam cair se tivesse havido vazamento. Mas não caíram. Ao contrário, talvez por influência da minidesvalorização da taxa de câmbio, que foi feita dois dias antes, elas subiram. Era natural que subissem se não soubessem do vazamento, e realmente subiram. Isso é
uma indicação de que, de fato, não deve ter havido vazamento. E digo não
deve ter havido, porque há os que alegam, como o nobre Senador Roberto
Saturnino, que pode ter havido um vazamento mínimo. Quem sabe? Ele não
se referiu a valores. Talvez de meio~dólar ou talvez de dez dólares.
Sr. Presidente, o fato é que os números citados por S. Ext-, o Senador
Marcos Freire, de bilhões de dólares, não existiram. Essa ê que é a verdade.
Na segunda coluna do Movimento de Câmbio, dão-se conta das vendas, tambêm dia-a~dia. Deveriam subir. E o fato é que, no próprio dia, essas vendas
caíram, sendo que no dia seguinte subiram, como deveria acontecer se não
houvesse Vazamento. Quanto aos depósitos de moeda estrangeira observa-se
a mesma coisa. Os Srs. Senadores receberam os dados referente aos depósitos
e retiradas, sob os auspícios da Resolução 432. Basta dar uma olhada nesses
nú.meros, para verificar que - se houve vazamento - foram eles de tão pequena monta que não tiveram qualquer influência nas contas. E se não tiveram influência, de fato não existiram.
Não chego, Sr. Presidente, a dizer que o vazamento de um dólar ou de
meio dólar seja capaz de ser provado através dess~s números.
O que porêm se alegou foi a locupletação de alguns com bilhões de dólares.
Sr. Presidente, esses nú.meros foram exaustivamente analisados.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE; LINS NA
O nobre ~enador Jarb4l,s Passarinho não fez um discurso de mero palaSESSÃO DE 24-3-80 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA- vreado bombáStico. ·s. Ex• trouxe dadoS efetivos, que aí estão e continuam à
DOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
disposição ·dos Srs. Senadores, inclusive com uma descrição e análise porescrito dos movimentos.
O que, pOrtanto, se deve estranhar é que se voltem às mesmas acusações.
O SR. JOSlê LINS (CE. Como Líder pronuncia o seguinte discurso.)Não houve -ainda compreensão - a meu ver - por parte do nobre Senador
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O nobre Senador Marcos Freire não fez propriamente um discurso. Leu Marcos Freire, do problema relacionado com os movimentos de câmbio e da
uma sêrie de artigos de jornais com apreciações diversas e sobretudo com in- influência, sobre estes movimentos, da maxidesvalorização ocorrida naquele
dia 5 de dezembro.
terpretações, a meu ver, inadequadas.
S. Ex• cita textualmente a Folha de S. Paulo, que informa que o volume
Mas não hâ dúvidas, Sr. Presidente, que o Senador Marcos Freire, a propósito de apreciar boatos veiculados sobre a questão da maxidesvalorização da conta, naquela época, era de 7 bilhões de dólares.
Ora, Sr. Presidente, não se trata de analisar o volume da conta; isso é medo cruzeiro, fez sérias acusações ao Governo. E o fez, sobretudo, Sr. Presidente, pelo tom de escândalo que S. Ex• sempre dâ à apreciação dos fatos. Es- ridiano. O que se deve analisar é a variação do volume da conta. E foi a essa
cândalo por antecipação, sem qualquer indício de apoio na realidade, é claro. variação que S. Ex• se referiu no seu discurso inicial, quando apreciou a maNão é justo, Sr. Presidente, colocar os problemas de modo a se antecipar, a têria. Conta, Sr. Presidente, é uma coisa; sua variação é outra. O que se dá,
portanto, não ê senão a transformação de uma informação digerida bombasgarantir ou a antegozar a possibilidade da existência do escândalo.
O fatO; Sr. Presidente, é que S. Ex• disse textualmente em seu primeiro ticamente, num desejo subconsciente de que o Executivo tenha. realmente,
discurso quando levantou o pioblema da max.idesvalorização no Congresso: cometido um escândalo, uma indecência, um roubo, enfim, desejo que, às ve"De tal forma que esses especuladores compraram bilhões de dólares zes, é tão ao gosto de certas áreas da Oposição.
Nebulosa, sim, Sr. Presidente, continua a operação, mas no entendimendepositando-os no Banco Central, garantindo lucros fabulosos em detrimento daqueles que ainda não conseguiram penetrar na análise do problema, que
to da populaÇão brasileira".
ê relativamente simples. S. Ex• se referiu ao problema das emissões no ano de
O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- V. Ex• permite-me um aparte? 1979.
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Ora, ê sabido que o Executivo é autorizado por lei a fazer emissões, até
um certo limite. Realmente, no ano passado esse limite foi ultrapassado mas,
de acordo com a Lei, foi imediatamente, mandada a solicitação de homoloM
gação do seu ato pelo Poder Legislativo. Realmente, foi pedida autorização
para emissão de 50 bilhões de cruzeiros, no final do ano passado, no mês de
dezembro.
Por que, Sr. Presidente? Porque houve mudança na política de aplicação
de recursos do Governo, com mais incentivos à agricultura, com o objetivo de
forte reversão de expectativas. Procurou-se trocar uma política que caminhava para a vala ou recessão, por outra que passou a caminhar no sentido de
uma taxa relativamente alta de desenvolvimento a fim de compatibilizar as
soluções dos problemas de balanço de pagamento e de inflação com o desenvolvimento nacional, com a necessidade de maior criação de empregos.
Não 'é verdade, porém, que em dezembro tenham sido emitidos mais de
50% do total das emissões do ano passado. Na verdade até esse mêsjã haviam
sido emitidos 45,5 bilhões de cruzeiros e, em dezembro, foram emitidos mais
38,5; menos da metade do total do ano, portanto. Todavia, se essa operação
foi realizada com objetivo a que me rC:feri para a condução de uma nova política de Governo, logo em janeiro- veJa-se bem, logo em janeiro- foram recolhidos 26 bilhões de cruzeiros, exatamente para corrigir os efeitos secundários da emissão de papel-moeda no final do ano anterior. O GOverno
lançou mão de um expediente legal para completar os recursos necessários ao
pleno desenvolvimento dos seus programas e, imediatamente, em janeiro introduziu o elemento de correcão. No momento o Governo mantém sob rigoroso controle a expansão d~s meios de pagamento, nas três modalidades
qu.e todos conhecemos.
Mas não ficaram aí, Sr. Presidente, as acusações do nobre Senador Marcos Freire. S. Ex• cita, ademais, um comentário feito na Folha de S. Paulo,
sobre as taxas do open. Se S. Ex• tivesse se dado ao cuidado de analisar a Gazeta Mercantil de dias pouco depois, S. Ex• teria visto que, em seguida à apreciação- feita 'pelo cronista, veio uma informação, uma explicação, dada não
pelo G-overno, mas-por outros- comentaristas técnicOs, explicando que as taxas elevadas do open naqueles dias se justificavam plenamente devido à expectativa, de desembolso, relativos às contribuição do INPS.
O que se deu, portanto, foi que os operadores se cobriram de recursos
para ultrapassar uma fase que se repete - diga-se de passagem - todos os
meses.
Essa foi a explicação dada, sem maior comentãrio de minha parte, e sem
dispensar maior análise ao problema.
As informações do Banco Central, Sr. Presidente, não podem merecer
contestação. Quanto às apreciações da Folha de S. Paulo sobre o·discurso do
nobre Líder Jarbas Passarinho, data venia, não me parecem justas, em primeiro lugar porque um ato divulgando nomes de pessoas físicas ou jurídicas que
operam com um Banco, evidentemente, não se compara com a divulgação da
relação de empréstimos externos a que S. Ex• se referiu. O nobre Senador Jarbas Passarinho, com a sua inteligência privilegiada, não precisaria, realmente,
da orientação do Banco Central, a não ser, naturalmente, no que diz respeito
ao fornecimento dos dados oficiais necessãrios, à sua própria análise dos fatos.
Entretanto, isso não dispensaria uma avaliação desses dados pelo Banco,
cuja obrigação seria dar a sua própria opinião.
O fato é que para esse tipo de análise não me parecem adequados os discursos bombásticos. O importante são, realmente, os números e sua avaliação
judiciosa. Por exemplo, quando confundimos o volume de depósitos com a
variação desses volumes, não estamos, decerto, fazendo uma boa interpretação da questão. Quando os analisamos de modo nebuloso, não podemos
penetrar no seu verdadeiro sentido. Ora, esses números revelam que inundação de dólares não houve. Por isso, S. Ex• se protege, procura se libertar da
citação de sete ou oito bilhões voltando-se para a evasiva dos minivazamentos, impossíveis de serem percebidos nos dados oficiais. Aliãs, Sr. Presidente,
considero que S. Ex•, o nobre Senador Marcos Freire, foi feliz pelo menos em
um ponto. S. Ex,. esclareceu que não acusou o Governo, que levantou um
problema objeto apenas de comentários da imprensa. Nesse caso torna-se evidente a falta de arrazoados justos para que S. Ex,. se refira à exigência de inquérito ante a evidente falta de indícios de qualquer malversação, de qualquer
mâ aplicação do poder administrativo na operação a que nos referimos.
Sr. Presidente, as levianas acusações do nobre Senador Marcos Freire estão, assim, respondidas. Volto a dizer que é, sobretudo, o tom de escândalo
com que S. Ex• se refere aos atas do Governo que o empolga. Daí a impressão que nos fica de que S. Ex• no íntimo, alimenta um mórbido desejo de que
o Governo cometa errOS, de que o Governo escandalize, de que o Governo,
afinal de contas, seja levado à execração pública.
Concedo, nobre Senador Marcos Freire, um aparte a V. Ex•
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O Sr. Marcos Freire (PE) - Agradeço a atenção de V. Ex• por ter se
lembrado de que, no início, eu havia solicitado o aparte e, como parece-me
que V. Ex• jâ concluiu as considerações, eu permitiria me alongar um pouco,
no aparte, a menos que V. Exf. esteja premido pelo tempo. Eu teria uns três ou
quatro itens a arrolar. V. Ex• principia sua oração, dizendo que o meu pronunciamento não foi propriamente um discurso, mas leitura de artigos, de escritos vários. Mas tinha que ser, Ex•, porque parti exatamente da acusação
feita pelo Senador Jarbas Passarinho de que eu havia declarado taxativamente, sexta-feira- S. Ex• repetia, a expressão~ do Líder do Governo-...0 Senador Marcos Freire declarou taxativamente que o movimento foi estrOndosamente violento e que tinha atingido a 8 bilhões de dólares". ~ só ler o meu
discurso anterior, para se constatar que isso não ocorreu. Apenas, eu dizia
que se falava até nesse montante. E, depois, eu dizia que não sabia a quanto
ia, se eram 4, 5, 6, -etc. Está no meu discurso. E, para mostrar que aquele
"fala-se" não era, como o Lfder Passarinho disse, expressão aparentemente
cautelosa, como querendo dizer que eu apenas botei o "fala-se" ali para
lançar a suspeição e não assumir a responsabilidade, eu tive que, no início do
meu pronunciamento, hoje, invocar os vários autores, cronistas, autoridades
em economia que aventaram essas diversas versões, uma de 8, outra de 7, outra de 6, etc. Agora, o que me pareceu mais grave na resposta de V. Exf. não é
quando reafirma os números que foram trazidos aqui pelo Senador Passarinho, mas porque CO!flO eu dissera mesmo- pelo quadro apresentado, publicado oficialmente pelo Banco Central -essa coisa toda, aquela suspeição de
que, nos últimos 30 dias, teria havido um volume excepcional, fugindo aos
padrões normais de depósito, ao 432, e que pelo movimento de câmbio, realmente, por aquele quadro, parecia-me, agora, não ter ocorrido aquele movimento excepcional. Mas, mostrei como vârios desses autores invocados achavam inclusive, que o período de tempo tinha que ser mais lato. E um dizia que
se se pegasse o período de tempo de três meses, teríamos que de 2,5 bilhões
havia chegado aos sete bilhões de dólares. Portanto, sobre essa diferença, teria ocorrido uma vantagem para os que fizeram tais depósitos, dessa diferença de nível. E isso atende exatamente à solicitação de V. Ex•, quando diz
que o que interessa não é saber o depósito fixo de sete bilhões de determinada
data, mas a variação ou evolução desses depósitos. Pois bem. V. Ex• não desmentiu o artigo que-foi aqui transcrito. Não sei exatamente de onde tirou esses dados, mas me parece que se em três meses houve essa variação de mais de
100%, ou 150%, então,jâ não era apenas indício de que, ao longo desse período de três meses alguém estava a par dessas informações, que também transpirou em outros centros de atividade económica, conforme foi exposto no
meu discurso. Quero dizer a V. Ex•, portanto, foi apenas uma questão de reposição da verdade. Não é que eu ficasse na sofreguidão de me libertar da autoria
dos oito bilhões, porque realmente ela não foí minha. V. Ex•, verá que, no
meu discurso, sempre tratei nó condicional: se procedente, se constatados, o
Governo venha esclarecer as versões várias, venha esclarecer, de uma vez por
todas, essas suspeições. ~somente a coerência do discurso de hoje com o anterior. V. Ex,., disso tudo, tirou uma conclusão que não me parece válida,
quando diz que reconheço que as acusações feitas não prevalecem. Pelo contrário, apenas chego à conclusão de que os esclarecimentos trazidos pelo
Líder do Governo se, em parte, informaram algo que estava nebuloso, por
outro lado, deixaram em suspenso outros aspectos da problemãtica. CanseM
qUentemente, estaria a se exigir outros esclarecimentos que pudessem elucidar
panoramicamente toda a questão, até, quem sabe, para mostrar que, realmente, o Governo não tem responsabilidade pelo possível enriquecimento havido. Portanto, não vou repetir aqui alguns trechos do meu discurso inicial,
porque fiz outro pronunciamento. V. Ex• mesmo, quando citou um dos meus
discursos, nem leu a pãgina inteira, quando eu disse que caiu no domínio
público, que issó havia ocorrido e, sucessivamente, por outros trechos aqui
invocados. Assim, restaria talvez dúvida do que V. Exf. falou quanto ao
problema da emissão. No início do ano, a emissão foi prevista em 30% e
parece-me que ultrapassou de muito a previssão do Governo, que não sei pi-ecisar, talvez 50%, 60% ou 70%, foi maiS do que no ano de 1978. E a mim, que
sou leigo no assunto - não tenho os conhecimentos técnicos de V. Ex• - o
que me surpreende é que o Governo emita em dezembro- se não me engano
V. Ex• falou em 36 bilhões- e que jâ no mês seguinte tire de circulação 26 bilhões. Então ao leigo, realmente, causa espécie que, de repente, o Governo
aumente 34% do meio circulante- sei lã quantos por cento- e que um mês
depois esteja tirando esse dinheiro de circulação. Quer dizer, dâ a impressão
de que hã uma manipulação desse dinheiro, hã um jogo, aí; o que terá ocorrido para o Governo, de repente, emitir tantos bilhões e no mês seguinte enxugar novameJ?te? t possível que V. Ex•, com seus conhecimentos técnicos, possa até explicar- e V. Ex• não vã dizer que estou fazendo uma nova
acusação. Realmente, estou levantando suspeições, e a opinião pública, que é:
leiga, partilha delas. Então, emissões num vulto tão alto, realmente, causam
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espécie, num Governo que diz estar combatendo a inflação, sobretudo porque um mês depois a coisa tornou-se dcspicienda, não precisa mais daquele
meio de circulação, que foi aumentado tão astronomicamcntc.
Mas, quero agradecer a V. Ex• a atenção, e dizer que podemos discordar
muito - temos discordado várias vezes - mas as dúvidas que levantei, aqui,
foram as que colhi lá fora, c a's trouxe a Plenário, por julgar que isto faz parte
da minha habilidade parlamentar de crítica oposicionista. E se tivesse elementos, para acusar o Governo, o faria com dados cm mãos; infelizmente não os
tive, por isso não o nz. Não estou negando coisa que tenha feito, apenas estou
esclarecendo que, realmente, a minha função aqui foi a de ser porta-voz, e
comprovei os inúmeros questionamentos cm torno do assunto, que foram levantados desde a maxidcsvalorização do cruzeiro. Muito obrigado a V. Ex•,_
pela atenção.

O Sr. Marcos Freire (PE)- V. Ex•, lendo o meu discurso, Vê que antes
do aparte do Senador Evandro Carreira eu jã havia me referido a um mês.
Apenas S. Ex• enfatizou isso e eu esclareci que já havia solicitado um mês.
Mas, a resposta do Governo, que foi inclusive contraditada no dia seguinte,
exatamente por esse artigo da Folha de S. Paulo, mostra que o período teria
que ser mais dilatado de três meses, porque aí houve de 2,5 para 7 bilhões de
dólares. Apenas queria saber, porque parece-me que V. Ex• não contestou
esse dado. Parece-me que V. Ex•, implicitamente, connrma que houve essa
variação nesses três meses, de 2,5 para 7 bilhões de dólares. Se V. Ex• não tem
esse esclarecimento ...
O SR. JOSÍ: UNS (CE) -

V. Ex• jã faz outra suposição.

O Sr. Marcos Freire (PE)- Estou indagando, não estou afirmando, não
estou querendo envolver V. Ex• apenas queria esclarecer. Se V. Ex• não tiver
O SR. JOSí: UNS (CE) - Esta discussão, nobre Senador Marcos Frei- esses elementos, porque q Banco Central n,ãp os .apresentou, eu solicitaria que
re, tem um mêrito de demonstrar cabalmente a realidade do fato. A V. Ex• o Banco Central o fizesse, porque V. Ex• disse que ele estã pronto a oferecer
pessoalmente, credito um outro mérito, que é o de reconhecer que as suas su- esses elementos ao Governo e à OposiÇão.
posições não eram válidas, e aqui eu me referi, evidentemente, àquela variação de 8 bilhões a que V. Ex• se referiu no seu diS<:urso inicial, embora no
O SR. JOSli: LINS (CE) - Não tenho dúvidas quanto a isso, nobre Setempo condicional. O fato porém é que os comentârios dos jornais não reve- nadar.
laram .esse tom condicional.
O Sr. Marcos Freire (PE)- Quanto aos dados apresentados pela Folha

O Sr. Marcos Freire (PE)- V. Ex• tem que se guiar pelo meu pronun- de S. Paulo'
ciamcnto constante dos Anais.
O SR. JOSli: LINS (CE)- Não, eu não conheço esses dados. Mas não
tenho dúvidas de que o Banco Central pode fornecer todos os elementos a
O SR. JOSí: LINS (CE)- V. Ex• tem toda razão. Acontece que a opi- que V. Ex• se refere.
nião p-ública, que V. Ex• pretende esclarecer, não nca esclarecida. Os jornais
O Sr. Marcos Freire (PE) - E seria esclarecedor, nesse aspecto aqui.
podem influenciar a análise dos fatos, no entanto V. Ex• acha que os órgãos
oficiais, ou seja, os bancos responsáveis não o devem fazer ...
O SR. JOSli: LINS (CE) - Apenas observei, jã anteriormente, quando
O Sr. Marcos Freire (PE)- Mas, não levantei nenhuma restrição quan- comentei o discurso que V. Ex• hoje proferiu, que num prazo dessa natureza
as influências podem ser totalmente diversas e variadas; não se pode separar,
to a esse aspecto.
de um conjunto de influências, o efeito de uma delas, sobretudo quando essa
O SR. JOSí: LINS- (CE)- V. Ex• deu a entender que o banco não influência é apenâs Ulll:a influência suposta. Daí por que chamo a atenção de
devia ...
V. Ex• para o cuidado necessário na ariâlise de um problema dessa natureza, e
queria dar mais uma informação a V. Ex•.
O Sr. Marcos Freire (PE) - Não, talvez um dos artigos lidos por mim
O Sr. Marcos Freire (PE)- Mas três meses não é tão amplo assim, Exfaça essa referência. Na verdade, acho até que essas instituições deveriam forw
necer esses elementos não só aos integrantes do partido do Governo mas até celência; para passar 3,5 para 7 bilhões de dólares?
aos integrantes do partido da Oposição.
O SR. JOSÍ: UNS (CE)- Sabe V. Ex• o quanto a dívida subiu, no ano
O SR. JOSÍ: LINS (CE)- Mas, foi isso que a Liderança fez, forneceu, passado.
todos os dados ...
O Sr. Marcos Freire (PE) - Mas não nos últimos três meses.
O Sr. Aloysio Chaves (PA) - Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. JOSli: UNS (CE)- A elevação foi de cerca de 6 bilhões, o que jã
O SR. JOSÍ: LINS (CE) - Um mome~to só, nobre Senador Aloysio seria uma explicação. Mas, volto Sr. Presidente a analisar o pronunciamento
Chaves, apenas vou terminar de comentar o aparte do Senador Marcos Frei- de S. Ex•.
Quando se trata de fato concreto, numérico, então o número passa a ter
re.
V. Ex• se referiu ao período de anâlise. Ora, nobre Senador, a princípio, valor essencial. Vejamos o caso da emissão de papel moeda: a emissão do Goem seu discurso V. Ex' se referia a três dias. Por sugestão do nobre Senador verno não chegou a 30%, como diz S. Ex•. O percentual de emissão, se refere
Dirceu Cardoso, se não engano, V. Ex• ampliou esse prazo para um mês. sempre ao montante do papel moeda no final do ano anterior. :É a esse montante que a lei faz remissão quando pretende controlar a ação-do Executivo.
Agora, V. Ex•, fala em meses, e acabou por se referir a três anos.

O Sr. Marcos Freire (PE) --Três -meses, Senador.
O SR. JOSÍ: LINS (CE) -

V. Ex• falou cm três meses e três anos.

O Sr. Marcos Freire (PE)- Então foi equívoco, se foi anos, foi equívoco, são três meses.

O Sr. Marcos Fr~ire (PE) - Só um esclarecimento. (Assentimento do
orador.) 30% no ano de 1979, em relação a 1978.
O SR. JOSt: LINS (CE)- O limite automaticamente autorizado não é
de 30% mas apenas de lO%, e a ampliação não foi de 70, como V. Ex• alegou,
mas apenas de IS%.

O SR. JOSí: LINS (CE)- Mas é claro nobre Senador, que essas alteO Sr. Marcos Freire (PE)- No ano todo de 1978 ou apenas no mês de
rações, consideradas a longo prazo, têm causas múltiplas.
dezembro?
No longo prazo, os movimentos de dólares, no País, têm uma profunda
O SR. JOSli: UNS (CE)- No ano todo de 1979. Este o número que
correlação com a política do Governo relacionada com a dívida externa.
Quer dizer se o Governo incentiva e~ préstimos ou não, as tendências se ajus- queria dar a V. Ex•
tam. Esse é um fato importante de se observar.
O Sr. Marcos Freire (PE) - Esses números são do Banco Central?
O Sr. Marcos Freire (PE) - V. Ex• me permite apenas um minuto?
O SR. JOSll LJNS (CE)- Os limites que indiquei silo os da lei e dos daO SR. JOSÍ: LINS (CE) -

Com o maior prazer.

O Sr. Marcos Freire (PE)- A notícia da Folha de São Paulo, a que me

dos que forneci, são os publicados nas relações oficiais.

O Sr. Marcos Freire (PE)- Quer dizer, a emissão só foi de 18% no ano
referi, mostra exatamente que o Governo deveria apresentar os saldos conta- de 1979?
bilizados na conta da Resolução n9 432, num período de três meses, arttes da
O SR. JOSli: UNS (CE) - A emissão chegou a cerca de 18%, em remaxidesvalorização, dado o período de congelamento. Nessa época, o saldo lação a 1978.
era de 2,5 bilhões, e em 1 de dezembro estava em 1 bilhões. Foi sobre esses 7
..0 Executivo é autorizado a emitir até 10% a mais, com relação
bilhões que incidiram os ganhos de 35% com a maxidesvalorização.
às emissões existentes a 31 de dezembro do ano anterior."
Em, realmente, havia solicitado o período de un: mês.
Na realidade, tais emissões se elevaram a cerca de 18% em vez de 10%.
O SR. JOSí: LINS (CE)- V. Ex• havia pedido três dias, depois é que se Mas o Governo observou as disposições legais, submetendo o pedido de aureferia a um mês.
totização ao Poder Legislativo.
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O mais importante é que o Governo recolheu, no mês seguinte, 26 bilhões. Por que, nobre Senador? Porque o controle dos meios de pagamentos ê
um controle sistemâtico, quase diuturno. Por acaso tenho em mãos dados
sobre emissões de papel moeda desde dezembro de 1978 até dezembro de
1979. Notamos, por exemplo, que no dia 10 de abril do ano passado foram
emitidos 3 bilhões, c que no dia !8 foram recolhidos 4 bilhões. Que no dia 27
foram emitidos mais 3 bilhões, e no dia 30 mais 2 bilhões. No dia 17 do més
seguinte foram recolhidos I bilhão e no dia 23 do mês seguinte mais l bilhão.
Como em dezembro do ano passado a emissão foi, realmente, alta, de 38
bilhões, logo em seguida, isto é, em janeiro de 1980, o Governo fez um recolhimento de 26 bilhões.
O Sr. Marcos Freire (PE) atípica pelo seu volume, não?

Esta emissão parece que foi inteiramente

O SR. JOS~ LINS (CE) - Sim. Ela se destinou à correção total de uma
política, foi objeto de diversas medidas entre as quais se inseriu a maxidesvalorizaçào a que V. Ex• se referiu.

na Câmara, vamos ter uma excelente oportunidade para dirimiwlas. E. que o
Sr. Ministro da Fazenda comparece esta semana ao plené.rio da Câmara. Portanto, ó partido do nobre Senador Marcos Freire poderá fazer indagações a
esse respeito onde outro assunto, que vi tambl:m colocado no discurso do Senador Jarbas Passarinho, com relação à venda das ações da Companhia Vale
do Rio Doce. Quero-,- nobre Senador, dizer que a interpretação de V. Ex• me
parece escorreita, perfeita, e está de acordo com todos os dados estatísticos
que constam do pronunciamento do Líder do Governo nesta Casa.
O SR. JOS~ LINS (CE)- Agradeço a V. Ex• nobre Senador Aloysio
Chaves e termino, Sr. Presidente.
O PDS, através de sua Liderança, estará sempre à disposição do Senado
para dirimír dúvidas e esclarecer fatos. Se, de momentc não pudermos fazêlo, haveremos de fazê-lo, evidentemente, com a compreensão de nossos pares
em tempo adequado. Poderemos sempre nos esforçar para trazer a esta Casa
os dados que desejarem.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
ATO DO PRESIDENTE N• 10, DE 1980

O Sr. Aloysio Chaves (PA)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Passos Porto. Fazendo soar a campainha.) Queria solicitar ao Senador José Lins que concluísse o seu discurso, pois jã
passaram mais de dez minutos do seu tempo e há ainda outros oradores inscritos.
O SR. JOS~ LINS (CE)- Peço a V. Ex• que me permita ouvir o nobre
Senador Aloysio Chaves e em seguida concluirei o meu discurso.
O Sr. Aloysio Chaves (PA)- Nobre Senador José Lins, apenas para dizer a V. Ex• que, não estando presente à sessão do Senado, sexta-feira última,
obtive da Taquigrafia o pronunciamento feito pelo nobre Senador Jarbas
Passarinho, como Lider do Governo. Li não só o texto do discurso de S. Ex•,
com os apartes que o enriqueceram, mas, também, os dados estatísticos, os
quadros que foram aqui apresentados. A impressão isenta que retiro da leitura desses documentos é de que a resposta foi plena, foi cabal, foi convincente.
Parece-me que, realmente, essa resposta ê satisfatória, tanto que o nobre Senador Marcos Freire, hoje, apresenta o fato sob uma nova versão ...
O Sr. Marcos Freire (PE) -
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Não apoiado!

O Sr. Aloyslo Chaves (PA)- ... dando seguimento a notícias e fatos di·
vulgados pela Imprensa para justificar a suspeita que foi aqui levantada. Mas,
não desejando alongarwme, porque a Mesa inclusive jâ advertiu V. Ex• de que
seu tempo se esgota, se essas dúvidas ainda perduram, tanto no Senado como

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua atribuição regimental,
com base na delegação de competência que lhe foi deferida pelo Ato n• 2, de
!973, da Comissão Diretora, e à vista do disposto no Ato n• 40, de 1979, da
ComisSão Diretora, Resolve:
- Admitir, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho e do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Hilton Paulo Souza, como Agente
de Segurança Legislativa, Classe "A", Referência 21, do Quadro de Pessoal
CLT, em claro de lotação existente.
Senado Federal, 31 de março de 1980.- Senador Lulz Viana, Prcsiden·
te.
ATO DO PRESIDENTE N• li, DE 1980
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua atribuição regimental,
com base na delegação de competência que lhe foi deferida pelo Ato n9 2, de
1973, da Comissão Diretora, c à vista do disposto no Ato n• 40, de 1979, da
Comissão Diretora, Resolve:
- Admitir, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho c do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, João Emilio Falcão Costa Filho,
como Técnico em Comunicação Social, Classe "A", Referência 40, do Quadro de Pessoal CLT, em claro de lotação existente.
Senado Federal, 31 de março de 1980.- Senador Luiz VIana, Presidcnte.
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03.80, favorável, nos termos de Projeto de Decreto
Legislativo que oferece co
mo inclusão.
Aprovado.
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::C::n:.o I: r:J-:C:lTJI. M.- P:'!:OPOSIÇÃO
I:~::SAGEl·l t19 134/79-C;J,
Re-p6.~1ica, s1.1brnet<?ndo

OBSERVAÇOES

do SenilOr Presidente da

Instalada em 06.03.80.
Parecer proferido em 25.03.80,
favorável,
nos termos _de Projeto de Decreto Legisla ti
vo que oferece como conclusão. · A matériã
foi redistribu!da ao sr. senador Raimundo
Parente,na ausência do Sen. MOACYR DALLA.
Aprovado.
Instalada em 06.03. ao.
Parecer proferido em 18.03.80, favorável,
nos termos de Projeto de Decreto Legisla t!_
vo que oferece coma conclusão.
Ap'rovado.

à delibera.;:3.o do_ congres

so ::acional o texto do Decret..o-1ei n!2
1.717:de 2·E de novembro de 1979, que "Acrescenta os
itens v, VI e VII ao § 19 do art. 12 do Decreto-lei n9 1.678, de 22 de revere-iro de 1979, e
d.â O:.Jtras providªncias".

J:E'.'.'SAGE/·1 !.'9 135/79-CIT, do S€nhor Presidente da
r.e?~.blica, sub-;.ete!'ldo à deliberação do congres
se :~actorfa:ro--e-exto do Decreto-lei n2
1.718:dP 27 de nover!'lt:ro de 1979, que "Revoga exigêncla de prestação de informações permane"ntes re
f-2::-idas na leg1slação do imposto sobre a ren:da, e dá outraz provid.gn~ia~."·
i·:~;:SAGE/1 112 136/79-Ctr, do sen:1or Presid~te da
Repdblica, sub:nete:1do à deliberação do Congres
sr) ::acional o texto do Decreto-lei n!2
1.719-;de 2.a de novembro de 1979, que "Autoriza a'gara:ntJ.a do Tesouro i:acional a empréstimo intert:.o para o Estado de Mato Grosso, no limite
e
c..:);d1ç-Ões qne___especifica.".
~·::::·;uG~J.I !19 137/79-Ctl, do senllOr Presidente da
2C?t"lblica 1 sobrnetendo à deliberaçãO do Congres
so t:acional o texto do oecreto-lei n!2
1.72o'-;
de 29 de r.cvet:tbro de 1979, que "Prorroga
até
31 de de..:e:c.bro de 1981 r o prazo da isenção con
ce1""'1da ~s e::".pres3S sideJ.•úrgicas pelo Decreto=
'lei n2 569/69.
l·!i::."."S/'i.GEH tf!2 1 1 os- 1980-Ct1 1 pela qual o Senbor
Presidente da República comunica haver vetado,
total;:-.ente, o Projeto de Lei da Câmar-a n2 660/
75, que "Altera a legislação previdenciária r~
lativa ao ex-combatente••.
l·:E::SAGEJ.! 1!9 2 r DE 1 SlSO-cH, pela qual o Senhor
Fresidente da RepO.blica comunica haver vetado,
?arcialrr.ente, o projeto de Lei n!2 33, de 1979c::, q~~e "dispõe sobre a Organização judiciária
do Distrito" F"e:!era 1 e dos Territórios ''•
!·:=.::SAGE!·! J<"' 3, DE l9aO-C11, pela qual o Senhor
Presidente da Rep(tblica comunica haver vetado,
tctalmente, o Projeto de Lei d.a ~mara
nº
1.241, de 1975, que altera a redação do
art.
2>! ·do Decreto-lei n!2 1.146, de 31 de dezembro
de 1970, que "consolida os dispositivos s_obre
as contribtüções criadas pela Lei n2 2.613, de
23 de setembro de 1955, e d.:i outras providências".
l·:E::SAGEH !Jº 4, DE 19ao-cn, pela qual o senhor
FrG:siãente da Repdblica comunica haver vetado,
parcialment~, o Projeto de Lei da câmara
n2
1.123/79, que "Altera disposições. do oecrêtolei n2 167, de 14 de fevereiro de 1967"•
r.;::;:;sAO:.EH tf>"! 5/80-C!l, pela qual o senhor 'preside)Jte o.a Repdblica comunica haver vetado, parcialr.~ente, o Projeto de Le'i n2 37, de 1979-CN,
q·.<e "Hodifica :iisposi ti·.·,Js .aa L(;:i ng 5.682, de
21 de julilO de 1971 (LEI ORGÃHICA DOS PARTIDOS
?OL1TlCOS), e dá outras providências".
J.:.:::::SAGEH u2 6/ao-cu, pela qual o senhor Presider,te da Reptiblica comunica haver vetado, par....
cialr:J.ente, o Projeto de Lei ng 43, de 1979-CN,
que "dispõe sobre a criação da COALBRA - Coque
e Alcool da Madeira S.A., e dá outras provid~
c ias".

Dep • · JCLIO CA!1POS
Sen. VICE:NTt VUOLO
Dep. MILTON FIGUEJ:REDO

Instalada em 07.03.80.
Parecer proferido em 20.0:3-80, favorável,
nos termos de Projeto de Decreto Legislat,;h_
vo que oferece como conclusão.
Aprovado.

Sen. ALMIR PINTO
Sen. PASSOS PORTO
Dep • PAUtO LUSTOSA

Instalada em 07.03.80.
Parecer proferido em 25.03.80, favorável,
nos termos de Proje:to de Decreto Legislati
vo que oferece como conclusão. A ma tériã
foi redistribuída ao sr. Deputado
·Paulo
Lustosa, na ausêrcia do Dep. ARTENIR ,WERNER.
Aprovado.
Instalada em 07 .03. ao.
Relatório pro.ferido em 18.03.80, aprovado,
nos ternlos apresentados.

Sen., F"RANCO MONTORO
Sen. LOMANTO J"ONIOR
Dep. FURTADO LE:ITE

26.03.80

Dep • JERONIMO SANTANA
Dep • OSWALDO MEL LO
Sen. ALBERTO SILVA

Instalada em 07.03.80.
Relatório proferido em 20.03.a0, aproVado,
nos termos apresentados.

Dep. ARNALDO FAFAYETTE
FURTADO LEITE
Sen. HENRIQUE DE
LA
ROCQUE

Instalada em 10.03.80•
Relatório proferido em 20.03.80, apro-vado,
nos termos apresentados, com restriçÕes do
sr. senador Humberto Lucena.

oep"

26.03.80

Instalada em 10.03.80.
Relatório pro.ferido em 20.03.80, aprovado,
nos termos apresentados.

Sen. LEITE CHAVES
Sen. MURILO BADARO,
Dep. GOMES DA SILVA

MA
Sen. JOSG: LINS

Instalada em 12.03.80.
Relat6ri_o proferido em 2.5.03.80, aprovado
nos termos apresentados, com voto vencido
do Sr. senador HUmberto Lucena.

D€p. OCTAClLIO QUEIROZ
Dep. VASCO NETO
Sen. JUTAHY MAGALHÃES

Instalada em 12.03.60.
Relatório proferido em 28.03.80, aprovadp,
nos termos apresentados.

Dep. WALDIR WALTER
Dep. AFR!SIO VIEIRA

Ll

HE!TSAGEH r~e 7/80-CU, do senhor presidente
da Dep • ATHit: COURY
Rep(tblica, submetendo à deliberação do congres Dep • CELSO CARVALHO so nacional o texto do Decreto-lei n2 1.72l,dê sen. RAIMUNDO PARENTE
3 de .deze."'!lbro de 1979, que "Dá nova redação ao
art. 1!2 do Decreto-lei n!2 1.158, de lõ-"de mar.
ço de 1971, ao parpagrafo 22 do art. l.Q do Decreto-lei n2 1.189, de 24 de setembro de 1.971,
e ao art. 4!2 do Decreto-lei n2 1.248, de 29 de
novembro' de 1972"•
HEUSAGEM r:e 8/80-CN, do s'enhor Presidente
da Sen. BERNARDJ:NO VIANA
Rep"6blica, submetendo à deliberação do. congres Sen. NELSON CARNEIRO
so Nacional o texto do Decreto-lei n~ 1.722,d"ê sen. HENRIQUE DE LA
3 de dezembro de 1979, que "Altera a .forma de
ROCQUE
utilização de estimulas .fiscais às "exportações
de rnanu.f'atttrados,· e dá outras provid@ncias".

31.03.80

31.03.80

Instalada em 12.03. ao.
Parecer pro.ferido em 27.03.80, favorável,
nos termos de Projeto de Decreto legislativo qu.e oferece como conclusão.
Apràvado.

Inst'alaéta em 12.03~80.
Parecer pro.ferido em 2.5.03.,80, favorável,
nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclusão, c:orn restrições dos srs. Deputados Antônio Russo
e Odacir Klein. A matéria foi redistri. buida ao S:I'. Senador Henrique de La Rocque~na ausência. do Dep. FERNANDO MAGAI.HAES.
Aprovado.
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f.1EHSAGEM ne 9/80-CN, -"dá- senhOr Presidente
da Dep. JERONIMO. SANTANA
Reptiblica, submetendo _à deilberaç:ão_ -do congres Dep • HtL IO CAMPOS
so nacional o texto do Decreto-lei nQ 1.72.3,de Sen. JORGE KALUME
6 de dezembro de 1979, qUe "Dispõe sôbrê
par
ticipao;ão dos Territórios Federais na - reservã
criada pelo Decreto-lei n!il: L. 434, de_ 11 de dezembro de 1975."•
HE"NSAGEH Ilº 10/80-CN, do senhor Presidente da sen. MAURO BENEVlDES
Reptiblica, submetendo à deliberação do congr-es Dep. JOSt RIBAMAR MA
CHADO
so n-acional o texto do D.ecret.o-lei ne 1.724,de
7 de deze:nbro de 1979, cfue ••DispÕe sobre os es Dep. HENRIQUE TURNEl~
t1mulos fiscais: de que tratam os arts. H! e 52'
do Decreto-lei ne 491, de 5 de março de 1969".

a

MENSAGEM N9 -11/80-CN, do Sehhor Presidente da
Rept1blica, $Ubrnetendo à deliberação do congres
se Nacional o texto do Decreto-lei n2 1. 725,

de

1-t:::::sAGEH 112 12/80-Cll~ do 'se~hor Presidente- da
Reptiblica, subrr:e.tendo à deliberação do congres
so Jiacional o texto do Decreto-lei nQ 1.726, dê"
7 de dezé.":'.bro de 1::'79, que "Dispõe sobre a iser.;:ão ou redução fiscal-~ã--~~~~ortação".
HE~!SAGEH rr2

13/80 C!l, do Senhor presidente da
RepC.blica, subntetenào -à deliberação do CorJ.gl"es
so rracional o textõ--do véCretO_;:f~f-rl2-1.727, dê'
10 de dezembro de 1979, q:Ue "Inclui gratificação n·o "Mexo II do DecretO-lei n2 1.360, de 22
de nover.tbro de 1974, e dá outras providências'.
tt;:;:SAGEM 1!2 14/80-CN, do Senhor pr8Sidente da
Rep(;bli-ca,· sObrríéteridõ á dei".lberaç:ão do congr-es
se nacional o t:e.x:to do Decreto;..lei ne 1.728, de
12 de dezembro de 1979, qu_e ,;Altera os l~mites
do beneficio fiscal iriS-iituido pelo
.Decretolei- nQ· i.3s8, de 12- de nov'?í!!bro de 19.74, e dá
cu._tras providênc~as·•.
__ _

PRAZOS

31.03.80

05.04.80

DE;:P • Ntl.IO LOBATO

sen.

ADERBAL JUREMA
sen. JOSt LINS

05.04.80

Sen. ADALBERTO SENA
Dep. LE:ORNE BEL!:H
Dep. MARÃO FILHO

05.04.80

Dep. ELOAR GUAZZELLI
Sen. PASSOS PORTO
Seno LOURIVAL BAPTISTA

O BSERVAÇOES

Instalada em 12.03. 80.
Parecer proferido em 20.03.80, favorável,
nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclusão.
Aprovado.

Instalada em 18.03.80.
Parecer proferido em 27.03.80, favorável,
nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclusão.
Aprovado.
Instalada em 18.03.80.
Parecer proferido em 27.03.80, .favorável,
nos termos de Projeto de Decreto Legisla-

Instalada e.il 18.03.8.0.Parecer proferido em 26.03.80, favorável,
nos termos de Projeto de Decreto Legislat.!_
vo que oFerece como conclusão.
Aprovado.
Instalada em 26.03.80.

13.04.80

sen. ADALBERTO SENA
oep. CELSO "CARVALHO
Dep. EDILSON LAMARTINE

Instalada em 26.03.80.

13.04.80

11 Delega
P:ZOJETO DE RESOLUÇÃO~N!l 4/79-CN,. que
Poderes ao Presidente da Rep!l.blica para elaborar lei, dispondo'sobre a Politica Nacional do
Meio A.r.:biente".
(P:(OPOSTA DE DELEGAÇÃO LEGISLATIVÀ N9 3/79-CN) •

Dep. IRANILDO PEREIRA~
oep. SIMÃO SESSIM
sen. JOSt LINS

A comissão re'dne-se para emitir parecer se
bre duas emendas oferecidas em Plenário,p~
lo sr. Deputado Ricardo Fiuza, as
quais,
receberam parecer contrário.
Aprovado.

P?.OPOS'I'A DE EIIJENÓA A CONSTITUIÇÃÕ NQ 39/79-CN,
que "Acrescenta § 52 ao art. 168 da constito.iç:ão Federal".

Sen. ROBERTO _SATURNINO
Sen. PASSOS PORTO
Dep • AMÍLCAR QUEIROZ

Parecer proferido em 20.03.80, pela reje.!,
ção da Proposta.
Aprovado.

P::ZOPOS'!'A DE EJ.íEIIDA A CO!lSTlTUIÇÃO UQ 40/79-CN,
q·.te "ACrescenta Parágrafo ti.nico ao art. 172. da
C0!.1S ti tuição Federal •r.
PROPOSTA DE EHEllDA A _COl!STf~UI~~O H.2 4~/79 e 4/
80-CI!, que "Assegura aos Tí"<ibalhadores que ova
lor dos proventos das aposentadorias e _das peri
sões nunca ser.!,_ inferior ao salário minimo- re::
gional• 1 •
PR,"OFOSTA' DE EHENDA A CONSTITUIÇÃO NQ l/80-CN,
que "Acrescen.ta i tem XXII-I ao art. 81 da constituição Federal".
-

Dep. MAl:OEL GONÇALVES
Dep. ODULF'O DOHINGUES
sen. f.1E11DES CANALE
Dep. JORGE CURY
SE;!ne RAIMUNDO PARENTE
sen. JUTAI!Y MAGALHÃES
sen. ITAMAR FRANCO
Dep. SIQUEIRA CAI'lPOS
Dep. AFR!SIO VIEIRA Lf

05.04. 80

Parecer proferido em 26.03.80, favorável à
Proposta.
Aprov~do.

08.04.80

Instalada em 11.03.80.
Prorrogado o prazo concedido à
por 10 dias.

COmissão,

Instalada em 11.03.80.

M'

PR:OPOStA DE EMENDA A COtiSTI'l'O"IÇAO N2 2/80-CN,
que "Revoga os itens VI- dp- art. 57 e 'vríi do
art. 43; acrescenta i tem X ao art. 44, e,acre~
centa o art. 211 ao texto .constitucional".
PROPOSTA DE EHE!TÕA A CONSTITUIÇAO N2 3/80-CN,
que "Prevê a edição de lei complementar fixado
ra das normas básicas a serem observadas, pelã
União, Estados e Mtmic1pios, na elaboração das
leis".
P~OPOSTA DE EHE:Ni>A A COtlSTITUIÇÃO- tf2 5,
de
1930-CN, que "Dispõe sobre áreas
indispensáveis à Segurança nacional e !1\.lnicipios· do inte
resse desta, o que somente serâ feito mediante
decreto do Presidente da Reptiblica, 11 ad rEife rendwn" do congr-esso Nacional, em casos de guer
r a, de estados de si tio ou de emergência, e de
terr.:ina outras providências".
-

Instalada em 11.03.80.
Parecer proferido. em 27.03.80, pela rejei..,.
ção da Proposta.
Aprovado.
Sen. NELSON CARNEIRO
'Instalada em 11.03.80.
Dep. F'RANCISCO BENJAMII
Parecer proferido em 27.03.80, favorável,
Oep. CAlíiTÍDIO SAMPAIO
,08.04.80 na forma apresentada.
AProvado.
sen. JOSI!: RICHA
Dep. ANTONIO PONTES
Dep. HAROLDO SANFORD

Instalada em 17.03.80.:iarecer proferido em 26.03 .. ao, favorável,
nos termos apresentados, vencidos, co:n declarações de votos dos srs. Deputados Eras
Dias, Paulo studart e Odulfo Domingues. Aprovado.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N-2 6,
1980-.Cn, que "Acrescenta dispositivos à
tuição"•

Dep • AUDÂLlO DAN TAS
sen. ALMIR ·piNTO
Sen. BERNARDINO VIANA

Instalada em 17.D3.Ê:O.

de
const~

Dep. TÀRC1S!O DELGADO
sen. BERNARDINO VIAI'fA
sen. ADERBAL JUREHA

1~80
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F/:úPOSTA DE EHE::OA À Cü"!JSTITUIÇÃO H2' 7/80-Ctr,
Sen. KELSON CARNEIRO
qe<e "Acrescenta dispositivo A Constituição Fe- Dep. ATEIE COURY
deral, lirni tando os reajustes _de_ tributos
ao OÉ:p. ANTO;JIO FLOR!:llCIO
;:ercent',lal correspondente ao a1.-1.r.tento do custo
ê.e viC.a".
?:i:O!'OS'T'ASDE El·JE;:DA A CO!iST~TUIÇAO N<:S 8 e 9(80- Dep. S~RGIO l1URILO
Ci:, que "l·lodifica;. os Ç§ 2?, 32 e 42 do art. 51 Sen. MURILO BADARÓ
da constituição Fe-deral".
sen. ALO'fSIO CHAVES
PRCPOSTA DE DELEGAÇÃO LEGISLATIVA t!2 02/79-CN,
que "Propõe d~lcgação de podeies ao' s-enhor Pre
si dente da Rcpóblica para elaboração de· lei, -

instl.tUhldo normas funda::1entais para o zoneair.dustrial n.as áreas criticas de poluição, e dete!'mina:ndo outras proVidências"~
PlWPOSTA DE DELE3AÇAO LE:GISLATIVA 1/2 04/79-CN,
q·;.e "Propõe delegação de poderes ao senhor Pre
sidente da Rep(<blica, para elaboração do2 lei-;C:::'lando o rünist~rio da Prod\.lção Animal e det~r~:J.t~ando Olttras provid~ncias".
f2UPOSTA DE DELEGAÇ30 LEGISLATIVA t/2 DS/79-CN,
q-.~e -npropõe delegação de poderes ao senllor Pre
s Ldert te da Ret>1bl ica, paru elabOl."ctç::;o de
lei;
dispor.do sobre o desdob:roamer.to do
Hinistério
C.as :-íir.as e Energia cm tünist~io das 1-linas e
:.:::~ist~rio de Energia".

DBSERVAÇ0ES

PRAZOS

~rr~~~iDENTE

Instalada em 25.03.80.
22.04.80

Instalada em

25.0~80.

22.04~80

Sen. DIRCEU CARDOSO
sen. PASSOS PORTO
Dep. AF'RÍSIO VIEIRA Lf

Aguarda parecer do _Relator

""'

r.e~1to

Dep. CARDOSO FREGAPANI
Dep. GENtSIO _DE BARROS
sen. AFFONSO CAMARGO

sen. HENRIQUE SANTILLD
sen. ALBERTO SILVA
Dep. CARLOS SANT 1 ANA

P:':O?OST/SDE DELEGAÇÃO LEGISLATIVA U2s 6, 7 e 8, Dep. JÚNIA MARISE
·de 1979-C!l, que "Propõe d'elegação de poderes ao Dep. LEUR LOMANTO
Se!li:or Presia.ente da Repóblica, para elabora sen. ALMIR PINTO
ção. de lei, dispondo sobre a criação dos Minis
t~ios da Mulher e da CI:'iança e, da Familia
do Menor".

e

Cm!ISSÃO PARLAt1ENTAR DE INQUtRITD CRIADA PELA
Sen. ITAMAR FRANCO
RESOLUÇÃO N9 69/78, nos termos do Regimento ln terno do Senado Federal, para investigar denún- Sen. PASSOS PORTO
cias formuladas pela revista "DER SPIEGEL 11 ,
da Sen. MILTON CABRAL
~i~~~~~~~n~~~re a execução do Aco~do Nucl_ear Br~
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQU~RITO CRIADA PELA
RESOLUÇÃO N1? 03/79, com o objetivo de apurar <!I
devastação da floresta amazônica e suas implica
çõe;;.
-

Em 26.0-3.80, a Comissão reúne-se para co-

lher o depoimento do Comandante ANTONIO
DIDIER BARBOZA VIANNA- Físico.Nuclear.

Sen. EVANDRO CARREIRA
Sen. RAIMUNDO PARENTE
Sen. ALOYSIO CHAVES

07.09.80

Em 11.03.80, a Comis.ão reúne-se para um
SEMINÁRIO promovido pela Comissão, com o
objetivo de debater a devastação amazônica,
tendo participado do mesmo ,os seguintes Pro
fessores Universitários da Região da_ Ama:zõ~
nia Legal: MANOEL DE JESUS LOPES e JOSEMAR
BEZERRA RAPOSO - Maranhão-; Hfl.:RIO JOSt
DE

~~~ ÃN~IgN~~z~~c~~~~s ~A c~;~~zl- A~~~i

MEIRELES - Mato Grosso; SAMUEL BENCHIMOL e
FREDERICO ARRUDA - Amaz.Õnas.

S f N T E S E

::::11-=:E.:-

D O S

=:II!!S=

T R A B A L H O S

-===-===~

Reuniões realizadas ..

54

Comissões instaladas.

30

Pareceres proferidos .....•

20

Expedientes encaminhados aos Srs. integrantes das Comissões ..
Vetos . . . . . . . . . . . . . . .
OfÍcios remetidos .. .
Atas publicadas .... .

l . 300

6

20
50

Depoimentos prestados a CPI do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha •••••••••
Depoimentos prestados a CPI que: investiga a devastação da flo resta amazônica'e suas implicações ...•.•.•.•..•.•..•
Telex enviados ..............•......••......• : . .•••••••••.••..••.....••
Relatórios emitidos......................

• •••••••••••••.•.•...•. •

BrasÍlia , em

31 de março

Alfeu de Oliveira

de 1 980.

~

Chefe das Comissões Mistas, Especiais
e de Inquérito.

1
8

15
6
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ATAS DE COMISSÕES
COMISSÃO MISTA
Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, é convidado para funcionar
Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n9 como escrutinador o Senhor Senador Passos Pôrto.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
02, de 1980-(CN), pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei n9 33, de 1979
Para Presidente:
( CN), que "dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal
Senador Adalberto Sena . . . .. . . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . II votos
1 voto
e dos Territórios'\
Em branco
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM
7 DE MARÇO DE 1980
Aos sete dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta, às dez
horas, na Sala Oovis Bevilâcqua, presentes os Senhores Senadores Henrique
de La Rocque, Alberto Silva, Humberto Lucena e Deputados Albérico Cordeiro, Oswaldo Melo e Jerônimo Santana, reúne-se a Comissão Mista do
Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n• 02, de 1980-(CN), pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei n9 33, de 1979 (CN), que
"Dispõe sobre a Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios".
oe-acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Humberto Lucena, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irâ proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente. Distribuídas as
cédulas, o Senhor Senador Humberto Lucena convida o Senhor Deputado
Albérico Cordeiro para funcionar como escrutinadpr.
Procedida a eleição, verifica-se- -o seguinte -resultado:
Para Presidente:
Deputado Jerônimo Santana ......-. ·- ....... ~-. • . . . . . . . . .
Em branco .............................. -~ . . . . . . . . . . .

5 vo_tos
1 voto

Para Vice-Presldente:
Deputado Oswaldo Melo ........•.•.......•• ·-·........
Em branco .............•...--.. -;:.-~ ... ~-~_: ... -.. -. -........

5 votos
1 voto

Para Vice-Presidente:
Deputado Leorne Belém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 votos
Em branco ............ ·-· .......... ~.................
1 voto

São dec1aradus eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da
Comissão, os Senhores Senadores Adalberto Sena e Deputado Leorne Belém.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Adalberto Sena agradece,
em seu nome e no do Deputado Leorne Belém, a honra com que foram distingUidos e designa o Senhor Deputado Marão Filho para relatar a matéria.
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, é assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da
Comissão e vai à publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n' 13, de 1980
- (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n11 1.727, de 10.de
dezembro de 1979, que "inclui gratificação no Anexo II do Decretolei n9 1.360, de 22 de novembro de 1974, e dá outras providências".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 26 DE MARÇO DE 1980

:Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta,
às dezesseis horas, na Sala Clóvis Bevilâcqua, presentes os Senhores SenadoN
São declarados eleitos~ respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os res José Guiomard, Murilo Badaró, Jorge Kalume, Bernardino Viana, Lomanto Júnior, Posses Pôrto, Lourival Baptista, Humberto Lucena, Mauro
Senhores Deputados Jerónimo Santana e Oswaldo Melo.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Jerônimo Santana agrade- Benevides, Agenor Maria, Alberto Silva e Deputados Odulfo Domingues, JoN
ce, em nome do Deputado Oswaldo Melo e no seu próprio, a honra com que sé Ribamar Machado, Vicente Guabiroba, Freitas Diniz, reúne-se a Cernis~
foram distinguidos e designa o Senhor Senador Alberto Silva para relatar a são Mista, incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 13, de 1980(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Conmatéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando, eu, Mauro gresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.727, de lO de dezembro de 1979,
Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, se- que "inclui gratificação no Anexo II do Decreto-lei 1.360, de 22 de novembro
rã assinada pelo Senhor PresidCnte, demais Membros da Comissão e va_i à de 1974, e dâoutras providências".
De"ixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Deputados
publicação.
Antonio Pontes, Henrique TUrner, Iranildo Pereira, Geraldo Fleming e Péricles Gonçalves.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 12, de 1980(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.726, de 7 de dezembro de 1979, que "dispõe sobre isenção ou redução fiscal na importação".

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 18 DE MARÇO DE 1980
Às dezesseis horas e quarenta minutOs do dia dezoito de março do ano
de mil novecentos e oitenta, na Sala Clóvis Bevilâcqua, reúne-se a Comissão
Mista. incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 12, de 1980-(CN),
do Senhor Presidente da República. submetendo à deliberação do Congresso
Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.726, de 7 de dezembro de 1979, que ..dispõe sobre isenção ou redução fiscal na importação", presentes os Senhores
Senadores Eunice Michilis. José Lins, Aloysio Chaves, Almir Pinto, Passos
Porto, Lourival Baptista, Raimundo Parente, Adalberto Sena, Leite Chaves e
Deputados Leorne Belém, Marão Filho e Antônio Florêncio.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Evandro Carreira, Orestes Quércia e Deputados Vicente Guabiroba, José
Torres, Walter de Prá, Hélio Duque, Santilli Sobrinho, Luiz Baccarini, Antônio Carlos de Oliveira e Carlos Wilson.
Havendo número regimental, assume a Presidência, eventualmente, o
Senhor Senador Almir Pinto, que declara instalada a Comissão. O Senhor
Presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador José Guiomard, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irâ proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente. Distribuidas as
cédulas, é convidado para funcionar como escrutinador o Senhor Deputado
Vicente Guabiroba.
Procedida a eleição, verifica-se- o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Eloar Guazzelli ................... ~ .. _. . .. 13 votos
4 votos
Deputado Freitas Diniz ............. , , . . . . . . . . . . . . . . .
Para Vice-Presidente:
Senador Passos Pôrto .•. _.. ._.. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 votos
Senador Lo manto Júnior
. .. .. . . . . . . . . . . . . . . •. . •. . . .
4 votos
São_ declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presídente, os
Senhores Deputado Eloar Guazzelli e Senador Passos Pôrto.

Assii.iilindo a Presidência o Senhor Deputado Eloar Guazzelli agradece,
em nome do Senador Passos Pôrto e no seu próprio, a honra com que foram
distinguidos e designa para relatar a matéria o Senhor Senador Lourival Bap~
tísta.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando, eu, Mauro
Lopes de Sâ, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, serã _assínada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e vai à
publicação.
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COMISSÃO MISTA
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 7 DE MARÇO DE 1980
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n'il 136, de
1979-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nl' 1.719, de 28 de
novembro de 1979, que "autoriza a garantia do Tesouro Nacional a
empréstimo interno para o Estado de Mato Grosso, no limite e con·
dições que especifica''.
Às dez horas e trinta minutos do dia sete de março do ano de mil nove-

centos e oitenta, na Sala Clóvis Bevilácqua, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem nll 136, de 1979-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'il 1.719, de 28 de novembro de 1979, que "autoriza a garantia do Tesouro Nacional a cmprtstimo interno para o Estado de
Mato Grosso, no limite e condições que especifica 10 , presentes os Senhores
Senadores Vicente Vuolo, Benedito Canelas, Gastão MUller, Saldanha Derzi,
Pedro Pedrossian, Jorge Kalume, Raimundo Parente, Gabriel Hermes, Mendes Canale, Passos Pôrto c Deputados José Ribamar Machado, Leorne Be~
lém, Afro Stefanini, Milton Figueiredo e Jorge Vargas.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senador
Lourival Baptista e Deputados Bento Lobo, Júlio Campos, Carlos Bezerra,
Cristina Cortes, Louremberg Nunes Rocha e G ilson de Barros.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Sen;a.dor Gabriel Hermes, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irâ proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, é convidado para funcionar como escrutinador o Senhor Senador Saldanha Derzi.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Júlio Campos

15 votos

Para Vice-Presidente:
Senador Vicente Vuolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . 14 votos
Em branco ..•.........•.••.....•..• ".•............. _ 1 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da
Comissão, os Senhores Deputado Júlio Campos e Senador. Vicente Vuolo.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Vicente Vuolo, VicePresidente eleito agradece, em seu nome e no do Deputado Júlio Campos, a
honra com que foram distinguidos e designa para relatar a matéria o Senhor
Deputado Milton Figueiredo.
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, é assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros da
Comissão e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição n• 07, de 1980-(CN), que "acrescenta dispositivo à Constituição Federal, limitando os reajustes de tributos ao percentual correspondente ao àumento do custo de vida".
1• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 25 DE MARÇO OE 1980

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente. Distribufdas as
cêdulas, o Senhor Senador Henrique de La Rocque convida o Senhor Deputado Antonio Russo para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Nelson Carneiro ....... ~ ~ ........ ~ ........... 12 votos
Senador Saturnino Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 votos
Para Vice-Presidente:
Deputado Athiê Coury .............................. ~. 15

votos

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice.. Presídente, os
Senhores Senador Nelson Carneiro e Deputado Athiê Coury.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Nelson Carneiro agradece,
em nome do Deputado Athiê Coury e no seu próprio a honra com que foram
distinguidos e designa o Senhor Deputado Antonio Florêncio para relatar a
matêria.
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 vai à
publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir relatório sobre à J\1ensagcm n9
02, de 1980-(CN), pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei n~' 33, de 1979(CN), que ''dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal
e dos Territórios".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 1980
Aos dezenove dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta,
às dezessete horas, na Sala Clóvis Bevilácqua, presentes os Senhores Senadores Henrique de La Rocque, Alberto Silva, Humberto Lucena e Deputados
A ibérico Cordeiro, Oswaldo Lima e Jerónimo Santana, reúne-se a Comissão
Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir relatório
sobre à Mensasgem n• 02, de 1980-(CN), pela qual o Senhor Presidente da
República comunica haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei nl' 33, de
1979-(Cf..I), que "dispõe sobre a organização jUdiciária do Distrito Federal e
dos Territórios".
Havendo número regimentai, são abertos os trabalhos pelo Senhor Deputado Jerônimo Santana, Presidente da Comissão, 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 Alberto Silva, que emite relatório à Mensagem n' 02, de 1980-(CN).
Posto em discussão e votação, é o relatório aprovado, com restrições do
Senador Senador Humberto Lucena.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se:: a reunião, lavrando, eu, Mauro
Lopes de Sã, Assistente da Comissão, a·presente Ata que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e vai à
publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n'<'
03, de 1980-(CN), pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver vetado, totalmente, o Projeto de Lei da Câmara, nl' 22, de
1979, que "consolida os dispositivos sobre as contribuições criadas
pela Lei n'il 2.613, de 23 de setembro de 1955, e dá outras providências".

Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de mil novecentos e oiten·
ta, às dezessete horas e quinze minutos, na Sala Clóvis BevHãcqua, presentes
2' REUNIÃO, REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 1980
os Senhores Senadores José Lins •. Lenoir Va~as, Raimundo Parente, Jutahy
Magalhães, Aderbal Jurema, Henrique de La Rocque, Nelson Carneiro, SaAos vinte e cinco dias do mês de março do ano de míl novecentos e oitenturnino Braga, Lázaro Barboza, Affonso Camargo e Deputados Jorge Paulo, ta, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala Clóvis Bevilâcqua, presentes
Antônio Pontes, Saramago Pinheiro, Jorge Gama e Antônio Russo, reúne-se os Senhores Senadores Helvídio Nunes, Henrique de La Rocque, Humberto
a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer Lucena e Deputado Arnaldo Lafayette, reúne-se a Comissão Mista do Consobre a Proposta de Emenda à Constituição n• 07, de 1980-(CN), que "acres- gresso Nacional, incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem
centa dispositivo à Constituição Federal, limitando os reajustes de tributos ao n' 03, de 1980-(CN), pela qual o Senhor Presidente da República comunica
haver vetado, totalmente, o Projeto de Lei da Câmara n'il 22, de 1979, que
percentual correspondente ao aumento do custo de vida".
Deixam de comparecer, por moUvo justificado, os Senhores Senador "consolida os dispositivos sobre as contribuições criadas pela Lei n~' 2.613, de
Moacyr DaUa e Deputados Ath_iê Coury, Antonio Florêncio~ Joaquim Couti- 23 de. setembro de 1955, e dã outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Deputados
nho, Júlio Costamilan, Jorge Vargas e Carlos Wilson.
De acordo cOm o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi- Jairo Magalhães e Furtado Leite.
dência, eventualmente, o Senhor Senador Henrique de La Rocque, que declaHavendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Prera instalada a Comissão.
sidente, Deputado Arnaldo Lafayette, que solicita, nos termos regimentais, a
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dispensa da leitura da Ata da reunião anterfor .que, logo após, é dada como
aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senador Henrique de La Rocque, que emite relatório à Mensagem nl' 03, de 1980(CN).
Posto em discussão e votação, é aproVado o relatório, por unanimidade,
nos termos apresentados.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Elizabeth Gil Barbosa Vianna, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de exãminar e emitir relatório sobre a Mensagem n9
OS, de 1980-(CN), pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei n~' 37, de 1979(CN), que "regula o artigo 152 da Constituição, com a redação que
lhe deu a Emenda Constitucional n9 11, de 1978, altera dispositivos da
Lei n' 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos) e do Decreto-lei n• 1.541, de 14 de abril de 1977 (Lei das Sublegendas), e dá outras providências".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 1980
Às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e cinco de
marçO do ano de mil novecentos e oitenta, na Sala Clóvis Bevilâcqua, reúnese a Comissão Mista, incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n• 05, de 1980-(CN), pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei nl' 37, de 1979-(CN), que
..regula o artigo 152 da Constituição, com a redação que lhe deu a Emenda
ConstituCiOnal nl' 11, de 1978; altera dispositivos da Lei nl' 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos) e do Decreto-lei n• 1.541, de
14 de abril de 1977 (Lei das Sublegendas), e dâ outras providências", presentes os Senhores Senadores Aderbal Jurema, José Lins, Humberto Lucena e
Deputados Afrísio Vieira Lima, Brabo de Carvalho e Waldir Walter.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Deputado Waldir Walter, que após consultar o plenário da Comissão, dispensa a leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, é dada
como aprovada.
Posto em discussão e votação, é o Relatório aprovado, com voto vencido
do Senhor Senador Humberto Lucena.
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, é assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros da
Comissão e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n"' 7,
de 1980-(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'? 1.721, de 3
de dezembro de 1979, que "dá nova redação ao artigo 11' do Decretolei n9 1.158, de 16 de março de 1971, ao parágrafo 29 do artigo ]9 do
Decreto-lei n9 1.189, de 24 de setembro de 1971, e ao artigo 4'i' do
Decreto-lei n9 1.248, de 29 de novembro de 1972".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 1980
Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta. às dezesseis horas, na Sala Clóvis Bevilâcqua, presentes os Srs. Senadores
Raimundo Parente, Lomanto Júnior, Jorge Kalume, Jutahy Magalhães,
Henrique de La Rocque, Luiz Cavalcante, Almir Pinto e Deputados José Ribamar Machado, Adriano Valente, Athiê Coury, Nabor Júnior e Henrique
Turner, reUne-se a Comissão Mista, incumbida de examinar e emitir parecer
sobre a Mensagem n<J 7, de 1980-(CN), do Senhor Presidente da República,
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nl'
1.721, de 3 de dezembro de 1979, que .. dá nova redação ao artigo 19 do
Decreto-lei n• 1.158, de 16 de março de 1971, ao parâgrafo 2• do artigo I• do
Decreto-lei nl' 1.189, de 24 de setembro de 1971, e ao artigo 49 do Decreto-lei
n' 1.248, de 29 do novembro de 1972".
Deixam de comparecer, por motivo·justificado, os Senhores Senadores
Affonso Camargo, Vicente VU.OfO,Alberto Silva, Lenoir Vargas e Deputados
Airon Rios, Ruy Côdo, Leorne Belém, Celso Carvalho, Adhemar Ghisi e Antônio Pontes.
Ha'-':endo número regímental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Deputado Athiê Coury, ·que, solicita nos termos regimentais, a dis-

pensa da leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, é dada como
aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senhor
Senador Raimundo Paren_te, que emite parecer favorável à Mensagem n9 7,
de 1980-(CN), 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 e, para constar, eu,
Helena Isnard Accauhy dos_Santos, Assistente da Comissão, lavrei a presente
Ata que. lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais
Membros da Comissão e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n<J 9, de 1980(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nl' 1.723, de 6 de dezembro de 1979, que '-'dispõe sobre a pãrticipação dos Territórios Federais na reserva criada pelo Decreto-lei n9 1.434, de 11 de dezembro
de 1975''2• REUNIÃO, REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 1980
Às dezesseis horas e trinta minutos do dia vinte de março do ano de mil
novecentos e oitenta, na Sala Clóvis Bevilâcqua, reúne-se a Comissão Mista.
incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem nl' 9, de 1980-(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• I. 723, de 6 de dezembro do 1979, que "dispõe
sobre a participação dos Territórios Federais na reserva criada pelo Decretolei nl' 1.434, de II de dezembro de 1975", presentes os Senhores Senadores
Jorge Kalume, Henrique de La Rocque, Aloysio Chaves, Aderbal Jurema,
José Lins, Gilvan Rocha, Passos Pôrto, Alberto Silva e Deputados Afro Stefsnini, Joel Ferreira, Jerónimo Santana e Júlio Martins.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Agenor Maria, Evelásio Vieira, Moacyr Dalla e Deputados Edison Lobão,
Oswaldo Coelho, Inocêncio Oliveira, Paulo Guerra, Hélio Campos, Odacir
Soares e Antônio Pontes.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Deputado Jerónimo Santana, que após consultar o plenário da Comissão, dispensa a leitura da A ta da reunião anterior, que, é dada como aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente da Comissão, concede a palavra ao
Relator da Matéria, Senador Jorge Kalume, que emite parecer favorâvel à
Mensagem n' 9, de 1980-(CN), nos termos de Projeto de Decreto Legislativo
que oferece como conclusão.
Colocado 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, é assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros da
Comissão e vai à pUblicaÇão.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 10,
de 1980 (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso- Nacional o texto do Decreto-lei n<J 1.724, de 7
de dezembro de 1979, que "dispõe sobre os estímulos fiscais de que
tratam os artigos 11' e SI' do Decreto-lei n9 491, de 5 de março de
1969".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 1980
Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta, às dezesseis horas e quinze minutos, na Sala Clóvis Bevilâcqua, presentes
os Senhores Senadores Lomanto Júnior, Almir Pinto, Aderbal Jurema, Luiz
Cavalcante. Mauro Benevides, Ctiiiha Lima e Deputados Adriano Valente,
José Carlos Fagundes, Josê Ribamar Machado, Henrique Turner, Athiê
Coury e Nabor Júnior, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de examinar e
omitir parecer sobre a Mensagem n• 10, de 1980 (CN), do Senhor Presidente
da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n~' 1.724, de 7 de dezembro de 1979, que udispõe sobre os estímulos fiscais de que tratam os artigos }9 e 59 do Decreto-lei n9 491, de 5 de março
de 1969".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Moacyr Dalla, Gabriel Hermes, Murilo Badaró, Evelâsio Vieira, Lázaro Barboza e Deputados Airon Rios, Odacir Klein, Celso Carvalho, Lidovino Fanton e- Antônio Carlos de Oliveira.
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Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Senador Mauro Benevides, que solicita, nos termos regimentais, a
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior que, Jogo após, é dada como
aprovad'a.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senhor
Deputado Henrique Turner, que emite parecer favorável à Mensagem nO? 10,
de 1980 (CN), nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como
conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovadó, sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião c, para constar, eu,
Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros da Comissão e vai à publicação.

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presídente, Deputado Nosser Almeida, que após consultar o plenãrio da Comissão, dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. ComuniCa, ainda, a redistribuição da matéria ao Senhor Senador Raimundo Parente.
Prosseguindo, o Senhor Presidente da Comissão, concede a palavra ao
Relator da matéria, Senador Raimundo Parente, que emite parecer favorável
à Mensagem n9 134, de 1979 (CN), nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece Como conclusão.
Colocado 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 presenta Ata
que, lida e aprovada, é assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros da
Comissão e vai à publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n'1 12, de 1980
(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo.à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n' 1.726, de 7 de dezembro de 1979, que "dispõe sobre isenção ou redução fiscal na importação".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 1980
Ás dezesseis horas e trinta minutos do dia vinte eseis de março do ano de
mil novecentos e oitenta, na Sala Clóvis Bevilácqua, reúne-se a Comissão
Mista, incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n'? 12, de 1980 (CN),
do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso
Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.726, de 7 de dezembro de 1979, que "dispõe sobre a isenção ou redução fiscal na importação", presentes os Senhores
Senadores Eunice Michiles, Aloysio Chaves, Almir Pinto, Passos Porto, Leurival Baptista, Raiinundo Parente, Adalberto Sena, Leite Chaves, Orestes
Quércia e Deputados Leorne Belém, Marão Filho, Vicente Guabiroba e
Hélio Duque.
Deixam -de corilparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
José Lins, Evandro Carreira e Deputados José Torres, Antônio Florêncio,
Walter de Prâ, Santillí Sobrinho, Luiz Bacarini, Antônio Carlos de Oliveira e
Carlos Wilson.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Senador Adalberto Sena, que após consultar o plenãrio da Comissão,
dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que, é dada como aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente da Comissão, concede a palavra ao
Relator da Matéria, Deputado Marão Filho, que emite parecer favorável à
Mensagem n• 12, de 1980 (CN), nos termos de Projeto de Decreto Legislativo
que oferece como" conclusão.
Colocado cm 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, é assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros da
Comissão e vãi à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n'1 134, de
1979 (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto dO Decreto-lei n9J,717, de 26 de
novembro de 1979, que ''acrescenta os itens V, VI e VII ao§ 1'? do artigo I• do Decreto-lei n• 1.678, de 22 de fevereiro de 1979, e dá outras
providências''.
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 1980
Às dezesseis horas e trinta minutos do dia dezoito de marçO do ano de
mil novecentos e oitenta, na Sala Clóvis Bevilâcqua, reúne-se a Comissão
Mista, incwnbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 134, de 1979
(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.717. de 26 de novembro de 1979,
que uacrescenta os itens V, VI e VII ao§ 1'1 do artigo J9 do Decreto-lei n9
1.678, de 22 de fevereiro de 1979, c dá outras providências", presentes os Senhores Senadores Raimundo Parente, Lomanto Júnior, Alberto Silva, Jorge
Kalume, Jutahy Magalhães, Aderbal Jurema. Lenoir Vargas, Almir Pinto,
Luiz Cavalcante, João Calmon e Deputados Nosser Almeida, Peixoto Filho e
Joel Ferreira.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senador
Moacyr Dalla e Deputados Alberto Hoffmann, Daso Coimbra, Jorge Arbage, Hélio Campos, Marcelo Unhares, Ubaldo Barém, Walber Guimarães e
Adalberto Camargo.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 136, de
1979 (CN), do Seubor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n0?1.719, de 28 de
novembro de 1979, que "autoriza a garantia do Tesouro Nacional a
empréstimo interno para o Estado de Mato Grosso, no limite e condições que especifica".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 1980
As dezesseis horas do dia vinte de março do ano de mil novecentos e oitenta, na Sala Clóvis BeviJâcqua, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de
estudo e parecer sobre a Mensagem n• 136, de 1979 (CN), do Senhor Presi·
dente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.719, de 28 de novembro de 1979, que uautoriza a garantia do Tesouro Nacional a empréstimo ínterno para o Estado de Mato Grosso, no limite e condições que especifica", presentes os Senhores Sena-dores Vicente Vuolo, Benedito Canelas, Gastão Müller, Saldanha Derzi, Pedro Pedfõssian, Jorge Kalume, Raimundo Parente, Gabriel Hermes, Lourival Baptista, Mendes Canale, Passos Porto e Deputados Afro Stefanini, Milton Figueiredo e Júlio Campos.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Deputados
José Ribamar Machado, Leorne Belém, Bento Lo_bo, Carlos Bezerra, Jorge
Vargas, Cristina Cortes, Louremberg Nunes Rocha e Gilson de Barros.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Deputado Júlio Campos, que após consultar o plenãrio da Comissão,
dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que, é dada como aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente da Comissão, concede a palavra ao
Relator da Matéria, Deputado Milton Figueiredo, que e.mite parecer favorâvel à Mensagem n• 136, de ]979 (CN), nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclusão.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, cu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, ~assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros da Comissão e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n• 39, de 1979 (CN), que "acrescenta§ 5• ao artigo 168
da Constituição Federal".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 1980
Aos vinte dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta, às
dezessete horas, na Sala Clóvis Bevilacqua, presentes os Senhores Senadores
Alberto Silva, Milton Cabral, Affonso Camargo, João Calmon, Jutahy Magalhães, Passos Porto, Dirceu Cardoso, Itamar Franco c Deputados Amílcar
de Queiroz, Jerónimo Santana, Freitas Diniz e Horácio Ortiz, reúne-se a
ComiSsão Mista do Congresso Nacional1 incumbida de estudo e parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição n• 39, de 1979 (CN), que "acrescenta§ 59 ao artigo 168 da Constituição Federal".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Arnon de Mello, Henrique Santillo, Roberto Saturnino C: Deputados José
Amorim, Bento Lobo, Hélio Levy, Norton Macedo, Ubaldino Meirelles,
Carlos Bezerra e Oswaldo Lima,
Havendo número regimental são abertos os trabalhos pelo Senhor Senador Passos Porto, Vice~Presidente, no exercicio da Presidência, que solicita,
nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que,
logo após, é dada como aprovada.
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Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator da matéria, Deputado Amílcar de Queiroz; ·que emite parecer pela rejeição da Proposta de Emenda à Constituição n• 39, de 1979 (CN).
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, como voto venc;ido
do Senhor Deputado Jerônimo Santana e com restrições do Senhor Deputado Freitas Diniz.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Nadir Ferreira da Rocha, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, que,
lida e aprovada, serâ aSsinada pelo Senhor Presidente, demais membros da
Comissão e varà publicação.
COMISS!_O MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n9 40, de 1979 (CN), que "'acrescenta parágrafo único
ao art. 172 da Constituição Federal".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 1980

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta,
às dezesseis horas, na Sala Clóvis Bevilacqua, presentes os Senhores Senadores Passos Porto, Mendes Canale, Alberto Silva, Almir Pinto, ltamar Franco,
Roberto Saturnino, Orestes Quércia, Leite Chaves e Deputados Odulfo Domingues, Milton Brandão, Djalma Dessa, Manoel Gonçalves, Fernando Lyra, Roque Aras, Mendonça Neto e Wanderley Mariz, reúne-se a Comissão
Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n• 40, de 1979 (CN), que "acrescenta parãgrafo
único ao art. 172 da Constituição Federal".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Benedito Canelas, José Lins, Benedito Ferreira e Deputados João Carlos de
Carli, Josias Leite e Carlos Alberto.
Havendo nlimero regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Deputado Manoel Gonçalves, 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 concede a ""- .. T~vra ao Relator da matéria, Senhor Senador Mendes Canale, que emite pan. .
· aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição n• 40, de 1979 (C

Posto em discussão e· votação, é o parecer aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Nadir Ferreira da Rocha, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, que,
lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da
Corhissãõ e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre Eemendas ofereciem Plenário ao Projeto de Resolução n9 4, de 1980 (CN), que ''delega poderes ao Presidente da República para elaborar lei, dispondo
sobre a Política Nacional do Meio Ambiente".
da!~

ATA DA REUNIÃO, REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 1980

Aos vinte dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta, às
dez horas, na Sala Clóvis Bevilãcqua, presentes os Senhores Senadores João
Calmon, Eunice Michiles, Jutahy Magalhães, Aderbal Jurema, Milton
Cabral, José Lins, Evelâsio Vieira e Deputados Oswaldo Coelho, Simão Sessim, Emídio Perondi, Menandro Minahim e Iranildo Pere"irã, reúne-se a Cqmissào Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre Emendas oferecidas em Plenário ao Projeto de Resolução n9 4, de
1980 (CN), que "delega poderes ao Presidente da República para elaborar lei,
dispondo sobre a Política Nacional do Meio Ambiente".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Arnon de Mello, Evandro Carreira, Franco Montare e Deputados Ruy Silva,
Hermes Macedo, Cardoso Fregapani, Jorge Vianna, Pedro Faria e Léo Simões.
Havendo m1mero regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Deputado Iranildo Pereira, que concede a palavra ao Relator, Senador José Lins, que emite parecer contrário- às Emendas apresentadas.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Elizabeth Gil Barbosa Vianna, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada, serã
assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e vai à publicação.
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LIDERANÇA DO BlOCO PARLAMENTAR DO

Presidente

liDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
PMDB

Luiz Vianu

Líder

Jorbos Passarinho

MESA

1 '·VIce-PreJfdento
Nilo Coelho

2•--VIce-Presldento

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL- PDS

Líder

Paulo Brossard

Vlco-Líderes

Vice-Líderes

Aderbal Juremo
Aloysio Chaves
Bernardino Viana
José lins
Lamento Júnior
Moacyr Oalla
Murilo Badaró
Saldanha Cerzi

Humberto Lucena
José Richa
Marcos Freire
Mauro Benevides
Nelson Carneiro
Orestes Quércio
Pedro Simon
Roberto Satumino

Dinarte Mariz

1•-Secretárlo
Alexandre Costa

2'·5ocretárlo
Gabriel Hermes

3'·5ocretário

liDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO -

LIDERANÇA DO BlOCO PARlAMENTAR DO
PARTIDO POPULAR - PP

Lourival Baptista

4'·Secrotárlo
Gastão Müller

PTB

Líder

Líder

Leitl!l Chaves

Gilvan Rocha

Suplentes de Secretários

Vlce-Lídores

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT

Jorge Kalume
Benedito Canelas
Po.,~os Pôrto

Evelásio Vieira
Al~erto Silva

Henrique Santillo

Suple~tes

Titulares

COMISSOES

Líder

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL -

(CDF)

(11 membros)
Diretor: Antônio Carlos de Nogueira
local: Anexo 11 - Térreo
Í&lefone: 223-6244 e 22.5·8505 - Ramais 193 e 257

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES

.chefe: Cândido Hippertt
Loc<~l: Anexo 11 Terreo
Telefone: 225-8505 - Ramais 301 e 313

COMISSÃO DE AGRICULTURA -

Mendes Conole
José lins
Eunice Michíles
Vicente Vuolo

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

1. Evandro Carreira
2. Agenor Maria
3. Mauro Benevides

1. Marcos Freire
2. Humberto Lucena

1.
2.
3.
4.

COMPOSIÇÃO

Presidente: Jessé Freire
Vice·Presidente: lózara Barbaza

Assistente: Carlos Guílherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilacquo" - Anexo 11 - Ramal 623

(CA)

(7 membros)

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA -

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO

Presidente: Henrique de lo Rocque
19-Vice-Presidente: Aloysio Chaves
29-Vi<:e-Presidente: Hugo Ramos

Titulares

Suplentes

1,
2.
3.
-4.

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

~.

Passos Pôrto
Benedito Canelas
Pedro Pedronian
José Lins

Evelásio Vieira
2. leite Chaves
3. José Richa

1. Agenor Maria
2. Amaral Peixoto

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - RamO! 307
Reuniões: Quartas-feiras, à' 10100 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 Ramais 621 e 716

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS -

(7 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Mi!indes Canale
Vice·Presidente: Agenor Maria

(CAR)

Titulares

Suplentes

1. Henrique de lo Rocque
2. Helvidio Nunes
3. José Sarney
4. Aloysio Chaves
5. Aderbal Juremo
6. Murilo Bodaró
7. Moocyr Da lia
8. Amare:~ I Furlan
9. Raimundo Parente

1. lenoir Vargas
2. João Calnian
J, Almir Pinto
4. Milton Cabral
S. Bernardino Viana
6. Arnon de Mello

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

1. Cunha Lima
2. Tancredo NeveS
3. Dirceu Cardoso

Suplentes

1. Jess& Freire
2. José Sarney
3. Passos Pôrto
4. Saldanha Derzi
S. Affonso Comargo
6. Murilo Badaró
7. Benedito Ferreira

1.
2.
3.
4.

1. Itamar Franco
2. Lázaro Barboza
3. Adalberto Sena
4. Mouro Benevides

l . Henri que Santillo
2. Ra~erto Soturnino
3. Gilvan Rocha

José Guiomard
Tarso Outro
Benedito Canelas
Moacyr Dolla

(CCJ)

{15 membros)

Presidente: Evelósio Vieira
Vice-Presidente: Lt~ite Chaves

Titulares

Assistente: Francisco Guilht~rme Thees Ribeiro ..,.... Ramal 306
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 - Ramais 621 e 716
COMISSÃO 'DE ECONOMIA -

Hugo Ramos
Leite Chaves
Lózaro Barb.ozo
Nelson Carneiro
Paulo Brouard
Franco Montara

Assistente: Maria Helena Bueno Brandão - Ramal 305
Reuniõt~s: Quartas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Clóvis Bevildcqua" - Anexa 11 - Ramal 623

(CE)

( 11 membros}
COMPOSIÇÃO

Presidente: Teotónio Vilela
Vice-Presidente: Roberto Saturnino
Titulares

Suplentes

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

Arnon de Mello
Bernardino Viana
José lins
Jesse Freire
Milton Cabral
Benedito Canelas
Luiz Cavakante

1. Helvidio Nunes
2. Alberto Silva
3. Benedito Ferreira
4. Vicente Vuala

1.
2.
3.
4.

Roberto Saturnino
Teotônio Vilela
Marcos Freire
Pedro Simon

1. José Richa
2. Orestes Quércio
3. Tancredo Neves
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Assisteilte: Daniel Reis de Souz:o - Ramal 675
Reuniões:, Quortas·feiros, Os 10:.:lb lioras.
local: Sola "Ruy Barbo~o"- Anexo !l-Ramais 621e 716

1. franco Montara
2. Humbertolucena
3. Joison Barreto

L Pauto Brossord
2. Nelson Carneiro

1. Nelson Carneiro
2. Marcos Freire

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CUlTURA _;-(CEC)

{9 membros)

Assistente: Leilo leivas ferro Coski - Ramal -497
Reuniões: QVintos·feiros, Os 11:00 horas
local: Solo "Cóvis Bevilócquo" - Anexo li - Ramal 623

COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DE MINAS C" ENERGIA (7 membros)

Titulares

Suplentes

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

1. José lins
2. Arnon de Mello
3. Jorge Kalume
4. Pedro Pedrossion

Jollo Colmon
Torso Outro
Jutohy Magalhães
Aloysio Chaves
Aderbol Juntma
Eunice Mkhiles

Assistente: Sérgio do Fonseca Braga - Ramal 307
Reuniões: Quintos-feiras, Os 10:00 horas
local: Solo "Clóvis Bevilckqua" - Anexo 11 - Ramal 623

COMPOSIÇÃO

Presidente: Cunho lima
Vite·Presidente: Tancredo Neves

6.
7.
8.
9.
1O.

(7 membros)

1.
2.
3.
4.

2. Tancredo Neves
3. Roberto Saturnino
4. Amoral Peixoto
5. Pedro Simon
6. Mauro Benevides
7. Teotónio Vilela

Presidente: Gilvan Rocha
Vice·Presldente: Henrique Sontillo

1. Affonso Camorgo
2. João Calmon

Titulares

Suplentes

1. Lomanto Junior
2. Almir Pinto
3. Alberto Silva
4. José Guiomard

1. Salda,,ha Derz:i
2. Jorge Kalume
3. Benedito Canelas

3. Jutohy Magalhlles

1. Gilvon Rocha
2. Roberto Saturnino

COMISSÃO DE REDAÇÃO -_ (CR)
{S membros)

1. Saldanha Oerzi
2. Henrique de Lo Rocque
3. Jessé Freire
4. ·José Sarney
S. Milton Cabral
6. José GuiOmard

1. Cunha limo

COMPOSIÇÃO

Suplentes

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

Suplentes

Raimundo Parente
Arnon de Mello
lamento Júnior
Affonso Corriorgo
Vicente Yuolo
Alberto Silvo
Amoral Fvrlan
Jorge Kalume
Jutahy Magalhães
Mendes Canele

COMISSÃO DE SAÚDE

l. Gilvan Rocha
1, Jose Richo
Assistente: fronciKo Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 2. Henrique Santillo
2. Adalberto Sena
Reuniões: Quartas-feiras, Os 11:00 horas
3. Jaison Barreto
Local: Anexo "B"- Solo ao lado do Gab. do Sr. Senador
João Basco - Ramal 484
Assistente: titdo Ferreira do Rocha - Ramal 312
Reuniões: Quinto!õ·feiros, às 10:30 horas
local: Sala ''Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

[CF)

(17 membros)

Titulares

(CME)

Presidente: Arnon de Mello
Vice-Presidente: Alberto Silva

1. Lui:r:. Cavalcante
2. Milton Cabral
3. Alberto Silva
.4. Arnon de Mello

1. Marcos Freire
2. Gilvan Rocha

COMISSÃO DE FINANÇAS -

3. Uamar Franco
4. José Richo
5. Amoral Peixoto
6. Tancredo Neves

COMPOSIÇÃO

Titulares

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

1. Marcos Freire
2. Mouro Benevides
3. Leite Chaves

Assistente: Cândido Hippertt- Romai~ 301 e 313
Reuniões: Quartas-feiras, Os 11 :00 horas
local: Sola-"Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716

Presidente: Jo.õo Colmon
Vice·Presidente: Jutahy Magolháes

1.
2.
3.
4.
S.
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Paulo Brossard
Marcos Freiie
iózaro Borboz:a
José Richo

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAl -

COMPOSIÇÃO

(CSN)

(7 membros)
Presidente: Dirceu Cardoso
Vice·Presidente: Adalberto Sena
Titulares

Suplentes

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

1. João Colmon
2. Murilo Bodaró
3~ José Sorney

1. Dirceu Cardoso
2. Adalberto Sena

1. Hugo Ramos

Assistente: Mario Thereza Magalhães Motta Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 -

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Quintas-feiras, ,Os 9:30 horas:
Local: Sola "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES -

COMPOSIÇÃO
Presidente: Jorge Kolume
Vice-Presidente: Mouro Benevides
Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

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

Jorge Kolume
luiz: Cavalcante
Murilo Badaro
Be-nedito Ferreiro

Ramal 134
Ramal 623

(CRE)

{15 membros)

1. Mouro Benevides
2. Agenor Mario
3. Hugo Ramos

1. Cunha lima
2. Jaison Barreto

Assistente, Ledo Ferreiro do Rocha- Ramal 312
Reuniões: Quartas-feiras, 6s 9:30 horas
Local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716

COMPOSIÇÃO
COMISSÃO DE lEGISlAÇÃO SOCIAl -

(ClS)

Presidente: Torso Outro
1?-Vice-Presidente: Saldanha Derzi
2q·Vice·Presidente: Lomanto JUnior

(9 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Helvídio Nunes
Yice-Presidente: Lenoir Vergas
Titulares

Suplentes

1. lenoir Vergas
2. Helvídio Nunes
3. Jessé Freire
4. Moacyr Dalla
5. Henrique de La Rotque
6. Aloyslo Choves

1. Jutahy Magalhães
2. Raimundo Parente
3. Eunice Michiles
4. Benedito Canelas

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
-4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.

Tarso Outro
Bernardino Viana
Saldanha Der:r:.i
Lomanto Júnior
Mendes Canele
Aderbol Juremo
Almir Pinto
lenoir Vergas
José Sarney

Aloysio Choves
Pedro Pedr9ssian
Henrique de La Rocuque
José Guiomord
5. Lui:r:. Covalcorite
6.

COMISSÃO OE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL (7 membros)

(CSPC)

COMPOSIÇÃO

Presidente: Evondro Carreira
Vice·Presidente: Humberto Lucena
Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

1. Affonso Camargo
2. Pedro Pedrossion
3. Aderbol Juremo

Ra imundo Parente
Henrique de la Rocque
Bernardino Viana
Alberto Silvo
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B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS

Suplentes

Titulares

1. Evandra Carreiro
2. Humberto Lucena
3. lazaro Barboza

1. Orestes Quércia
2. Ev&lásio Vi&iro

Assistente: leila Leivos Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas
Local: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo li -Ramais 621 e 716

COMISSÃO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇCES
E OBRAS PÚBLICAS -

(CT)

(7 membros)

E OE INQUiõRITO

1.
2.
3.
4.

Benedito Ferreira
Vicente Vuolo
Pedro Pedrouian
Affonso Camargo

1. Evondro Carreiro
2. lâzoro Barbozo
3. Orestes Qv6rcia

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

Comissões Temporárias

1. Leite Chaves
2. Agenor Mario

Assistente: leila leivos Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Terços-feiras, às 10:00 horas
Local: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo 11Ramais 621 e 716

COMPOSIÇÃO

Presidente: Benedito Ferreira
Vice·Presidente: Vicente Vuolo

Chefe: Aifeu de Oliveira
lo~al: Anexo 11 - TérreD
Telefone: 225·8505 - Ramal 303
l) Comissões Temporárias paro Proietos do Congresso Nacional
2} Comissões Temporários poro ApreCiaç6o de Vetos
3) Comissões Especiais e de Inquérito, te
4) Comissão Misto do Proieto de lei Orçamentária (art. 90 do
~egimento Comum)
Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes- Ra·
mal 674; Cleide Maria B.F. Cruz- Ramal 598; Mauro Lopes
de Sá - Ramal 31 O - Helena lsnard Actauhy Serres dos
Santos - Ramal 314; Elizabeth Gil Barbosa Vianna - Ramal
314; Nadir Ferreira do Rocha - Ramal 702.

SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1979

HORAS

TERÇA
C.T.

SALAS
RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

SALAS

ASSISTENTE

C.F.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

GUILHERME

GUILHERME

C.S.P.C.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

LEI LA

ASSISTENTE

C. E. C.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

SÉRGIO

C.D.F.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

FRANCISCO

10,30

c.s.

RUY BARBOSA
Ramais-621e716

L~DA

11,00

C.L.S.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

LEI LA

12,00

C. R.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

MARIA
THEREZA

ASSISTENTE
LEI LA

10,00
C.A.R.
HORAS
09,30

QUARTA

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623
SALAS

C.S.N.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

C.C.J.

CLÓVIS BEVIlÁCQUA
Ramal-623

C. A.

1Q,3o

LEI LA

10,00

MARIA
HELENA
SÉRGIO

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

DANIEL

C.R.E.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

CÂNDIDO

C.M.E.

ANEXO''B"
Ramal- 484

C. E.

QUINTA

09,30

lQ,Oo
RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

HORAS

11,00
FRANCISCO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção 11
ANO XXXV -

N• 023

TERÇA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 1980

BRASlLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
- Projeto de Lei da Câmara n• 86/75 (n• 207-B/75, na origem), que
altera a redação do§ 2• do art. 26 do Decreto-lei n• 3.365, de 21 de junho
1.1 -ABERTURA
de 1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública; Projeto
de Lei da Câmara n• 35/76 (no 453-B/75, na Casa de origem), que altera a
1.2 - EXPEDIENTE
redação do § 2• do artigo 26 do Decreto-lei n• 3.365, de 21 de junho de
1.2.1 - Pareceres
1941 (Lei de desapropriação por utilidade pública); Projeto de Lei da CâReferentes às seguintes matérias:
mara n• 98/76 (n• 369-C/71, na Casa de origem), que acrescenta dispositi-Projeto de Lei da Câmara n• 96/79 (n• 1.130-B/79, na origem), que vos ao-Decreto-lei n9 3.365, de 21 de junho de 1941, que dispõe sobre desaaltera a Relação Descritiva das Rodovias do Plano Nacional de Viação, propriações por utilidade pública; Projeto de Lei do Senado n• 257/75,
que modifica dispositivo do Decreto-lei n• 3.365, de 21 de junho de 1941,
aprovado pela Lei n• 5.917, de 10 de setembro de 1973.
-Projeto de Lei da Câmara n• 93/79 (n• 3.382-B/77, na Casa de ori- que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública.
gem), que modifica a redação do caput do artigo 15 da Lei n9 6.032, de 30
1.2.2 - Comunicação da Presidência
de abril de 1974 (Regimento de Custas da Justiça Federal).
-Arquivamento
do Projeto de Lei da Câmara n• 84/78 (no 2.540/76,
-Projeto de Lei da Câmara n• 97/79 (n• 1.707-B/79, na origem), que
altera a denominação da categoria funcional de Agente de Patrulha Rodo- na Casa de origem), por ter recebido pareceres contrários, quanto ao mériviária, inteifã.nte do Grupo-Outras Afividades de Nível Médio, e dã ou- to, das Comissões a que foi distribuído.
tras providências.
1.2.3 - Discursos do Expediente
- Projeto de Lei da Câmara n• 96/78 (n• 3.424-A/77, na origem),
SENADOR
LUIZ CAVALCANTE- Considerações sobre a taxa de
que altera o§ }Q do art. 12 da Lei n9 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que
dispõe sobre o condomínio em edificações, e as incorporações imobi- inflação verificada no mês de março próxímo passado.
liãrias.
SENADOR ROBERTO SATURNINO- Discriminação que estaria
-Emendas de Plenário ao Projeto-de Lei do Senado n'i' 192/79, que ocorrendo na aplicação de sanções pelo Governo Federal em casos que esconfere aos vendedores autônomos o direito ao 139-salârio, e determina pecifica.
outras providências.
SENADOR HENRIQUE SANT!LLO ~Observações sobre o trata- Projeto de Lei do Senado n• 305/79, que estabelece multa de 10%
mento dispensado pelo Governo Federal, no atendimento dos pleitos dos
ao dia, sobre a importância devida, quando o banco depositãrio não libemetalúrgicos do Estado de São Paulo.
rar em 10 dias, o FGTS.
-Projeto de Lei do Senado n9 310/79, que acrescenta§§ 39 e 49 ao
SENADOR ADERBALJUREMA- Nota do Ministério do Trabaart. 248 da ConsolidaÇão das Leis do Trabalho.
lho soOre a greve dos metalúrgicos pa~listas.
- Projeto de Lei do Senado no 345/79, que dã nova redação ao artigo
SENADOR EVANDRO CARREIRA -Fixação de preço atrativo
30, da Lei n• 6.015, de 3 r de dezembro de 1973, que dispõe sobre os Regispara o desenvolvimento da cultura da borracha natural.
tras Públicos, e dâ outras providências.
- Oficio~S-no 3/80 (no 97-P jMCj79, na origem), do Sr. Presidente do
1.3 - ORDEM DO DIA
Supremo Tribunal Federal encaminhando ao Senado Federal cópia do
-Requerimento n9 15/80~ de __autoria do Sr. Senador Lourival Bapacórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário n9 88.078-0, o qual declarou a inconstitucionalidade dos tista, solicitando a transcrição, nos Anafs do Senado Federal, dos artigos
arts. 287 e 288, da Lei n• 2.087, de 20-12-74, do Município de Tupã, Esta- dos Jornalistas Austragésilo de Athayd_e e Carlos Castello Branco, relatiV<?s à vida de _José Américo de Almeida. Aprovado.
do de São Paulo.
- Requerimento n9 25/80, de autoria do Sr. Senador João Calmon,
- Projeto de Lei da Câmara ri• 2/76 (no 983-C/63, na origem), que
altera o artigo 73 da COnsolidação das Leis do Trabalho; Projeto de Lei solicitando a transcrição, nos Anais do_Senado Federal, do documento fido Senado n• 193/75, que altera a redação do art. 73, caput, da Consoli- nal da reunião plenária do Conselho de Reitores das Universidades Brasidação das Leis do Trabalho; Projeto de Lei do Senado no 283/76, que dis- leiras, realizada em Curitiba, durante o mês de janeiro do corrente ano.
põe sobre o adicional noturno para os trabalhadores regidos pela Consoli- Aprovado.
- Requerimento n9 28/80, de autoria do Sr. Senador Franco Montadação das Leis do Trabalho; e Projeto de Lei do Senado n• 121/77, que alra, solicitando a retirada do Projeto de Lei do Senado n9 282/79, de sua
tera dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho.
1 - ATA DA 28• SESSÃO, EM 7 DE ABRIL DE 1980
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SENADOR ORESTES QUJ!RC!A- Reparos à decisão do Tribunal
Regional do Trabalho do Estado de São Paulo, sobre a destinação dos locais de funcionamento das juntas de conciliação e julgamento existentes
na capital daquele Estado.

autoria, que dispensa a co'ncordância do empregador no caso de opção
pelo empregado pelo $istema do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Aprovado, Ao Arquivo.
- Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 260/79, de autoria
do Sr. Senador Humberto Lucena, que interpreta o parágrafo único do
art. I I da Lei n• 6.082, de 10 de julho de 1974. Aprovada. A Câmara dos
Deputados.
-Projeto de Resolução n' 53/79, de autoria do Sr. Senador Aderbal
Jurema, que modifica o inciso !1 do art. 339 da Resolução n• 58, de 1972
(Regulamento Administrativo do Senado Federal). (Apreciação preliminar da juridicidade.) RejeitadO. Ao Arquivo.
-Projeto de Lei do Senadon• 65/79, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dâ nova redação ao nfil II do parágrafo único do á'rt. 258
do Código Civil. Aprovado, em segundo turno. A Comissão de Redação.

SENADOR GASTÃO MULLER- Ofício enviado ao Sr. Ministro
do Interior pelo Presidente da Câmara de Vereadores de Barra do
Garças-MT, ·sOlicitando a dragagem do leito do rio Araguaia na parte
compreendida entre as cidades de Torixoréu naquele Estado, até Conceição do Araguaia no Estado do Pará.

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADORA EUNICE MICH!LES- Planejamento familiar.

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

SENADOR LOUR!VAL BAPTISTA- Congratulando-se com o Sr.
Presidente do Banco do Brasil pela inauguração de agências daquele órgão nas cidades do Porto, em Portugal, e em Madri, na Espanha.

SENADOR HUMBERTO LUCENA- Projeto de lei encaminhado
aO Congresso Nacional pelo Senhor Presidente da República, dispondo
sobre o enquadramento dos servidores remanescentes da implantação do
Plano de Classificação de Cargos.

2-

DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR

- Do Sr. José Lins, proferido na o de 28-3-80.
- Do Sr. Adalberto Sena, proferido na sessão de 28-3-80 (RepubliSENADOR MAURO BENEVIDES- Defesa da pronta unificação cação).
do salário mínimo.
3 - MESA DIRETORA
SENADOR RAIMUNDO PARENTE- Sugestões apresentadas ao
4 - LfDERES E VICE-LfDERES DE BLOCOS PARLAMENTASenhor Presidente da República,. pelo Governador do Estado do Amazo~
RES
nas, com vistas do desenvolvimento s(Jcioaeconômico da Região Norte do
5 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
País.

ATA DA 28• SESSÃO, EM 7 DE ABRIL DE 1980
2• SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 46• LEGISLATURA
PRESIDtNCIA DOS SRS. LVIZ VIANA, LOURIVAL BAPTISTA E GASTÃO l\IIÜLLER.

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Adalberto Sena - Jorge Kalume - Jarbas Passarinho - Alexandre
Costa- José Sarney- Helvídio Nunes -Almir Pinto- Mauro Benevides
- Aderbal Jurema- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista
- Passos Porto - Luiz Viana - Moacyr Dalla - Roberto_ Saturnino-Orestes Quércia - Jos~ Caixeta - HenriqUC Saritillo - Gastão MUller ~
José Richa.
O SR- PRESIDENTE (Luiz Viana) -A lista de presença acusa o comparecimento de 20 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
O Sr. I•-Secretârio procederâ à leitura do Expediente.

P. lido o seguinte
EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES N•S 95 E 96, DE 1980
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 96, de 1979 (n' 1-130-B/79,
na origem) que "altera a Relação Descritiva das Rodovias do Plano
Nacional de Viação, aprovado pela Lei n• 5.917, de 10 de setembro de
1973".
PARECER N• 95, DE 1980
Da Comissão de Transportes, Comunicações e- Obras Públicas
Relator: Senador Pedro Pedrossian
Nos termos do artigo 51 da ConstituiÇão, o Senhor Presidente da República submete à consideração do Congresso Nacional o presente projeto
que altera os pontos de passagem da Rodovia Federal BR-473.
Na ExposiÇão de Motivos, o Ministro dos Transportes diz:
..Trata~se, cm Síntese, de alterar a diretriz da BR-473, localiza~
da no Rio Grande do Sul, para, dadas as características de rodovia
de ligação com as que-tem essà estrada, incluiu no seu traçado os
municípios de São Gabriel e Bagé, o que, segundo os estudos efetua~
dos pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem -

DNER, seria altamente benéfico para o sistema rodoviário da fronteira sul do País.
Em conseqüência, passaria a ter a referida via a seguinte descrição: "BR-473- São Gabriel (BR-290)- Bagé (BR-293) Aceguã
- Herval -Entroncamento BR-471".
Esclarece ainQa o alud~do doçumento;
Releva, ainda aduzir, quanto a importância da inclusão deste
trecho, no Plano Nacional de Viação, reflexos altamente positivos
que advirão para o escoamento mais rápido e eficiente dos produtos
daquela fértil região sul-rio-grandensc, particularmente porque as
rodovias federais citadas, com que se conectará- BR-290 (Osório
-Porto Alegre- Uruguaiana) e BR-293 (Pelotas-Uruguaiana)já têm por função principal, além da de integrarem o Programa de
Rodovias Internacionais, a de vias de turismo em relação à Argentina bem coroo de escoadouros da produção agropecuãria da região
que atravessem - notadamente de arroz, milho, feijão e leite, a primeira; arroz e trigo do sudeste gaúcho, a segunda.
Do ponto de vista da políticã nacional de transporte, cumpre apenas
lembrar que a alteração proposta irá estreitar a malha rodoviária federal na
região. contribuindo para aumentar a produtividade de estabelecimentos
agrícolas localizados ao longo da estrada, atendendo, pois. à diretriz da especialização e afinidade que existem entre os bens ubíquos e a rodoviação.
Diante do expoSto, opinamos pela aprovação do presente projeto.
Sala das Comissões, 11 de março de 1980.- Benedito Ferreira, Presiden~
te - Pedro Pedrossian, Relator - Passos Porto - Lomanto Junior.
PARECER N• 96, DE 1980
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Jutahy Magalhães
De iniciativa do Senhor Presidente da República, nos termos do art. 51
da Constituição, é submetido a esta Comissão o presente Projeto de Lei, que
"altera a Relação Descritiva das Rodovias do Plano Nacional de Viação,
aprovado pela Lei n• 5.917, de 10 de setembro de 1973".
De acordo com a Exposição de Motivos do Ministro de Estado dos
Transportes, que acompanha a Mensagem Presidencial, trata~se de alterar a
diretriz da BR- 473, localizada no Estado do Rio Grande do Sul, a fim de
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incluir no seu trajeto os Municípios de São Gabriel e Bagé, o que, segundo as
características de rodovia de ligação que possui e as conclusões dos estudos
cfetuados pelo DNER, trará grandes beneffcios para o sistema rodoviário da
fronteira sul do Pafs.
A inclusão do referido trecho rodoviário tem especial interesse de natureza econômico militar, além de, simultaneamente, atender aos aspectos social e político, na medida em que propiciará não só a melhoria das condições
de transporte, mas, de igual modo, maior facilidade de acesso à fronteira
Brasil-Uruguai.

No que se refere, especificamente, às vantagens econômicas, advindas da
alteração ora proposta, ressalta a Exposição de Motivos os reflexos altamente
positivos para o mais rápido e eficiente es-coamento dos produtos daquela região.
3. Isto posto, considerando convincentes os esclarecimentos constantes
da Exposição de Motivos e, em decorrência, considerando acertada a medida
proposta, somos pela aprovação do presente Projeto de Lei.
Sala das Comissões, 20 de março de 1980.- Cunha Lima, PresidenteJutahy Magalhães, Relator- Arnon de Mello- Affonso Camargo- Amaral
Peixoto - Vicente Vuolo- Henrique de La Rocque- Raimundo Parente Milton Cabral - Lomanto Júnior.
PARECER N• 97, DE 1980
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Assim é que, na fixação das referências de vencimento ou salário por
classe, constantes do anexo a que se refere o art. l'=' do projeto de lei, adotouse, para a citada categoria, uma escala especrtica, mas dentro dos limites estabelecidos para outras categorias funcionais que envolvem grau de diflculdade, complexidade e responsabilidade semelhantes.
Por outro lado, estabelece o parágrafo do art. }9 do projeto que o primeiro ingresso na classe a ser criada ocorrerá mediante transposição dos cargos
do Inspetor de Polícia Rodoviária e seus respectivos ocupantes, existentes no
Quadro de Pessoal do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem em
31 de outubro de 1974".
O projeto, vasado em apenas três (3) artigos estabelece que a Categoria
Funcional de Agente de Patrulha Rodoviária, código NM-1031 ou LTNM-1031, do Grupo-Outras Atividades de Nfvcl Médio, de que trata a alínea e do Anexo IV do Decreto-lei n'? 1.445, de 1976, passa a denominar-se Patrulheiro Rodoviário Federal, com as Referências de vencimento ou salârio
por classe especificadas na forma do Anexo da proposição; c que ao primeiro
provimento dos cargos ou empregos de classe un" da Categoria Funcional de
Patrulheiro Rodoviário Federal concorrerão os então Inspetores de Polícia
Rodoviária em exercfcio até 31 de outubro de 1974. mediante transposição,
não fazendo jus à diferença de vencimento ou salário dele decorrente com
efeito retroativo à data anterior à da vigência do Projeto, quando transformado em Lei.
Considerando que as despesas decorrentes da aplicação do projeto vigorarão a partir da data de sua publicação e que correrão à conta dos recursos
orçamentários do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, e, mais
ainda, que, no âmbito deste Órgão Técnico, nada vemos que obstaculize a sua
normal tramitação, somos pela sua aprovação.
Sala das Comissões~ 20 de março de 1980. -Humberto Lucena vicePresidente, no exercício da presidência- Bernardino Viana, Relator- Henrique de La Rocque - Aderbal Jurema.

Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Lei
da Câmara n• 93, de 1979 (n' 3.382-B, na Casa de origem), que
"modifica a redação do caput do artigo IS da Lei n9 6.032, de 30 de
abril de 1974 (Regimento de Custas da Justiça Federal''.
Relator: Senador Aloysio Chaves
O Projeto sob exame, originário da Cânara dos D~putados, de autoria
do ilustre Deputado Jorge Arbage, visa a supfir lacunas do RegimentO dC
Custas da Justiça Federal, alterando-lhe o caput do artigo 15.
PARECER N• 99, DE 1980
2. Na Justificação, e~clarece o Autor que "a proposição tem por objetiDa Comissão de Finanças
vo incluir no art. 15 do Regimento de Custas dã Justiça Federal a necessidade
da remessa inicial dos autos ao contador para apuração d_o valor global atuaRelator: Senador Mendes Canal e
lizado; isso possibitarâ, ao executado, o pagamento do valor do débito, exeNos termos do artigo 51 da Constituição Federal encaminhou o Senhor
qílendo, acrescido da correção monetária e dos juros de mora, quando for o Presidente da República à deliberação da Câmara dos Deputados o presente
caso ...
projeto de lei, que propõe a alteração da denominação da Categoria Funcio3. Em sua tramitação pela egr~gia Câmara dos Deputados foi a Propo- nal de Agente de Patrulha Rodoviária e fixa critêrio para o provimento dos
sição analisada pela douta Comissão de Constituição c Justiça da Casa, que a cargos ou empregos na Classe .. D" da Categoria em questão.
considerou constitucional e jurídica. Pelo que, face ao disposto no art. 100,
Após as manifestações favoráveis à providência, ex.aradas pelas Comis~
item III, alínea b, n9 I, combinado com o item 1, n'=' 6, do mesmo artigo, do sões de Constituição e Justiça, de Serviço Público e de Finanças, foi ela apre·
Regimento Interno, cumpre~nos, tão-somente, o exame do mérito.
vada pelo Plenário daquela Casa do Poder Legislativo.
4. No âmbito de nossa competência regimental, lembramos que, como
Submetida a matêria à revisão do Senado Federal, cabe-nos, nesta oporesclarece o Autor, o Projeto, suprindo lacuna do Regimento de Custas Vigen- tunidade, o seu exame sob o aspecto das finanças públicas.
te, consagra entendimentos do egrégio Conselho da Justiça Federal (DJU 24·
Alêm de modificar a denominação da Categoria acima referida para
5-74, pág. 3.530-1) e o afina com art. 518 do Código de Processo Civil.
HPatrulheiro Rodoviário Federal", sugere o projeto em tela critêrio para proOportuna;-·pois; e conveniente,- a Proposição.
vimento dos cargos da classe "D", ora instituída, abrangendo as referências
5. Isso posto, opinamos, no mérito, pela aprovação do Projeto.
34 a 36, até então componentes da Classe Especial, segundo o Decreto·lei n9
Sala das Comissões, 26 de março de 1980. - Henrique de La Rocque, 1.445, de I 3 de fevereiro de 1976.
Presidente - Aloysio Chaves, Relator - Hugo Ramos - Murilo Badaró Consoante disposição do parágrafo único do art. 19 da proposição, à
Aderbal Jurema- Amaral Furlan- Helvídio Nunes- Bernardino Viana- mencionada Classe concorrerão os então Inspetores em exercício até 31 de
Almir Pinto.
outubro de 1974, mediante transposição, excluídos, em qualquer hipótese,
efeitos retroativos.
PARECERES N•S 98 E 99, DE 1980
A aplicação da medida em tela torna-se viável sob o aspecto financeiro,
, Sobre o Projeto de Lei da Câmara •' 97, de 1979 (n' 1.707-B, face a existência de recursos orçamentários próprios do Departamento Nade 1979, na origem) que "altera a denominação da Categoria Funciocional de Estradas de Rodagem.
nal de Agente de Patrulha Rodoviária, integrante do Grupo·Outras
Evidenciando-se a conveniência da medida ante a necessidade urgente de
Atividades de Nível Médio, e dá outras providências".
se reajustar a remuneração dos guardiães das rodovias federais e inexistindo
obstáculo de ordem financeira, somos pela aprovação do projeto ora analisaPARECER N• 98, DE 1980
do.
Da Comissão de Serviço Público Civil
Sala das Comissões, 20 de março de 1980.- Cunha Lima, PresidenteRelator: Senador Bernardino Viana
Mendes Canale, Relator - Arnon de Mello - Jutahy Magalhães - Amaral
De iniciativa Presidencial, nos termos do art. 51 da Constituição, vem a Peixoto - AffOnso Camargo - Vicente Vuolo - Henrique de La Rocque exame desta Casa Projeto de Lei, visando a alterar a denominação da Catego- Raimundo Parente - Lomanto Júnior.
ria Funcional de Agente de Patrulha Rodoviária, integrante do GrupoPARECER N• 100, DE 1980
Outras Atividades de Nível Médio c dando outras providências.
Da Comissão de Economia, sobre o Projeto de Lei da Câmara o9
A proposição, quando do seu envio à Câmara dos Deputados, veio
96, de 1978 (n' 3.424-A, de 1977, na origem), que "altera o§ I• do
acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Diretor-Geral do DASP,
art. 12 da Lei n• 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que dispõe sobre o
esclarecendo que "em conformidade com o disposto no art. 79 da Lei n"'
condomínio em edificações, e as incorporações imobiliárias".
5.645, de !O de dezembro de 1970, e no art. 6• do Decreto n' 1.445, de 13 de
fevereiro de 1976; cuidou o aludido projeto de decreto apenas da alteração da
Categoria Funcional, tornando-se necessária a edição de instrumento legal
específico para adequar a nova escala salarial, estabelecendo os valores de retribuição nas referências dos cargos ou empregos que irão integrá-la.

Relator: Senador M!!ton Cabral
O Projeto sob exame, originário da Câmara dos Deputados, objetiva fixar que a quota de rateio paga pelos condôminos seja proporcional à área útil
de cada unidade.
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Em síntese, a proposição pretende racionalizar a administração de imóveis com condomínio, impedindo que se possa deliberar arbitrariamente
quanto à fixação da quota correspondente a cada proprietário, levando~se em
conta critérios aleatórios, embora a legislação referente ao condomínio já defina o quorum deliberativo.
A medida legislativa, portanto, ao garantir os direitos das partes, eliminando a possibilidade de conflitos em potencial entre os usuários de unidades
autónomas de áreas diferentes, garante à administração desses imóveis uma
gestão eficaz e merecedora do apoio de toda a comunidade, tendo em vista
que os seus encargos serão rateados proporcionalmente segundo critério objetivo e justo.
O eminente autor do presente Projeto de Lei assim o justificou:

"h comum, hoje, os incorporadores de edifícios de apartamentos projetarem, no mesmo prédio, unidades autónomas de áreas diferentes.
Não raro, há edificios de apartamentos de 3, 2 e um quarto, por
exemplo, de valores díspares.
Este fato tem acarretado inúmeras dificuldades e atritos, na administração do imóvel.
Para agravar a situação, acontece que os apartamentos menores têm diminuídas também determinadas áreas (de serviço, corredores, etc.).
Isto faz com que os inquilinos de tais apartamentos desfrutem
de menor conforto do que os residentes nos apartamentos maiores.
Entretanto, é comum a cobrança de taxas de condomínio igual
para todos os condôminos, mesmo que as respectivas unidades autônomas sejam desiguais, e de valor bastante diferenciido, vale mais
uma vez ressaltar.
São, assim, prejudicados os proprietários dos apartamentos de
menor ârea, eis que eles são obrigados a pagar o mesmo que cobrado dos donos dos apartamentos maiores.
A injustiça de tal situação ê flagrante."

Ora, a nosso ver, a quota do rateio das despesas do condomínio, quer
seja calculada em função da ãrea útil ou da fração ideal do terreno de cada
unidade, alcança o objetivo pretendido pelo autor, pois, a contribuição devida por condómino será, de qualquer forma, proporcional ao tamanho de
cada unidade autónoma.
Dessa forma, o projeto é inconveniente e desnecessário, jâ que a propor·
cionalidade no custeio das despesas de condomínio já se acha prevista em lei e
os critérios de participação, bem ou mal, devem ser disciplinados em con·
venções e regulamentos, jamais por dispositivos legais como o que se pretende incluir na legislação existente, que elimina, quanto possível, os conflitos
em potencial.
Assim sendo, somos pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara n9 96/78,
ainda mais, quando temos em conta que o Projeto do Código Civil, em trami·
tação no Congresso Nacional, absorveu as normas reguladoras da espécie.
Sala das Comissões, 27 de março de 1980. - Bernardino Viana.
PARECER N• 101, DE 1980
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre as emendas de plenário ao Projeto de Lei do Senado n9 192, de 1979, que "confere aos
Vendedores Autónomos o direito ao 139 salário, e determina outras
providências".

Relator: Senador Aloysio Chaves
Retorna o PLS n9 192/79 à nossa apreciação, para exame das Emendas
números l e 2, de autoria do ilu_~tre Senador Humberto Lucena, apresentadas
em Plenário.
Trata a matéria da concessão do 13 salário aos Vendedores Autónomos,
tendo a douta Comissão de Constituição e Justiça, inicialmente, e por maioria de votos, opinamos pela rejeição quanto à juridicidade.
As duas Emendas em estudo buscam, em síntese, transferir o benefício do
instituto do "13• Salãrio" (Lei n• 4.090, de 13 de julho de 1962), para um genérico ''abono de natal", com o que não é sanada a deficiência, porque o que
se hã de considerar é a existência de uma gratificação natalina, qualquer que
seja a deSignação que se lhe dê.
Com i-sso, permanece inalterado o entendimento desta CCJ, quanto ao
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do presente Projeto de
fato de que, '"inexistindo vínculo empregatício, como o define a Consolidação
Lei.
Sala das Comissões, 27 de março de 1980. - Teotônio Vilela, Presidente das Leis do Trabalho, não cabe a concessão dessa vantagem", por isso que o
-Milton Cabral, Relator- Bernardino Viana- voto vencido, em separado projeto estã, e com ele as Emendas em questão, uem desacordo com a sistemâtica jUrídica instituída pela Consolidação das Leis do Trabalho".
- José Lins - Pedro Simon - Luiz Cavalcante.
Diarite do exposto nosso Parecer é pela rejeição, também, das Emendas
VOTO VENCIDO, EM SEPARADO DO SR. SENADOR BERNARDI- números 1 e 3, de Plenârio, quanto a juridicidade.
Sala das Comissões, 26 de março de 1980. - Henrique de La Rocque,
NO VIANA:
Presidente - Aloysio Chaves, Relator - Helvídio Nunes - Almir Pinto O Projeto de Lei da Câmara n• 96/78 é de autoria do nobre Deputado Amaral Furlan - Hugo Ramos - Murilo Badaró- Aderbal Jurema- BerM
José Ribamar Machado e altera o§ 1• do art. 12, da Lei n• 4.591/64.
nardino Viana.
A referida Lei dispõe sobre o condomínio em edificações, e as incorpo~
PARECERES N•S 102 e 103, DE 1980
rações imobiliárias.
O parágrafo J9 do art. 12, da Lei n'l4,591J64, que a proposição pretende
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 305, de 1979, que estabelece
alterar, fixa a quota do rateio das despesas do condomínio à fração ideal do
multa de 10% ao dia, sobre a importância devida, quando o banco deterreno de cada unidade.
positál;'io não liberar em 10 dias, o FGTS.
De acordo com a alteração pretendida, o parágrafo em tela passaria a viPARECER N• 102, DE 1980
ger com a seguinte redação:
Da Comissão de Constituição e Justiça
"Art. 12.
Relator: Senador Hugo Ramos

§ 19 A flxação da quota do rateio devida pelos condôminos seI. Trata"se de Projeto, de autoria do nobre Senador Franco Montoro,
rá proporcional à área útil de cada unidade autônoma, inclusive ga- que institui multa diâria de dez por cento, para a hipótese de não liberarem os
bancos as quantias, a que façam jus os empregados, dentro do prazo de dez
dias, contados da Autorização de Movimentação - AM.
2. O Projeto reúne os pressupostos de constitucionalidade (art. 89,
uNão raro, há edificios de apartamentos de 4, 3 e 2 quartos por XVII, letra .. b", da Constituição Federal), juridicidade e técnica legislativa,
exemplo.
trazendo valiosa contribuição ao aperfeiçamento do sistema do FGTS e me·
Este fato tem acarretado inúmeras dificuldades e atritos, na ad- lhorando, assim, a condição social do trabalhador (art. 165, caput, da Constiministração do imóvel.
tuição Federal).
Para agravar a situação, acontece também que os apartamentos
3. Isto posto, somos pela aprovação do Projeto em pauta.
menores têm diminufda também determinadas áreas (de serviço, de
É o Parecer.
lixeiras, corredores, etc.).
Sala das Comissões, 21 de novembro de 1979.- Henrique de La Rocque,
Isto faz com que os inquilinos de tais apartamentos desfrutem Presidente - Hugo Ramos, Relator - Cunha Lima - Almir Pinto - Raide menor conforto do que os residentes nos apartamentos maiores. mundo Parente - Bernardino Viana - Amaral Furlan - Lenoir Vargas Entretanto, é comum a cobrança de taxas de condomínio iguais Murilo Badaró.
para todos os condôminos, mesmo que as respectivas unidades auPARECER N• 103, DE 1980
tônomas sejam desiguais.
Da Comissão de Legislação Social
São, assim, prejudicados os proprietários dos apartamentos de
Relator: Senador Nelson Carneiro
menor área, eis que eles são obrigados a pagar o mesmo que é
Jâ aprovado unanimemente pela Comissão de Constituição e Justiça,
cobrado dos donos dos apartamentos maiores.
vem a este órgão técnico o Projeto de Lei do Senado n• 305, de 1979, que estaA injustiça de tal situação é flagrante."
ragem."

O autor justifica a alteração da seguinte forma:
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belece multa de 10% ao dia, sobre a importância devida, quando o banco depositário, não liberar, em dez dias, o FGTS, a contar da data da entrega da
Autorização de Movimentação - AM.
A providência é justa, eis que alguns bancos retardam injustificadamente
a liberação do Fundo de Garantia.
Assim, o Projeto merece aprovação.
Mas a oportunidade é a própria para que, aiilda uma vez, venha clamar,
nesta Casa, contra a vigência da Lei nll' 5.107, de 13 de setembro de 1966, a
que neguei meu voto quando o projeto governamental tramitava pela Câmara dos Deputados. A cada dia que passa verifico que não errei. A rotatividade
vertiginosa de mão-de-obra, que desemprega geralmente os que estão hã
vãrioS anos ho ·mesmo emprego, sem possibilidade de nova ocupação, aí estã
para demonstrar que se faz necessãria uma revisão, de fundo, nessa malsinada
legislação, para compatibilizã-la, como tenho proposto em vãrias iniciativas
legislativas, com o instituto da estabilidade.
Sala das Comissões, 20 de março de 1980.- Helvídio Nunes, Presidente
-Nelson Carneiro, Relator- Humberto Lucena- Jaison Barreto- Eunice
Michiles - Jutahy Magalhães - Franco Montoro~
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Tal costume, entretanto, não é institucionalizado, presumindo-se. com
boas razões, que muitos tripulantes não consigam usufruí*lo, ou, se o usufruem, o fazem em condições inadequadas à sua saúde física e emocional.
Merece restrição apenas a última parte do§ 4o do art. 248, proposto pelo
Projeto, ao determinar que o rodízio será concedido .. a partir do dia imediato
ao da chegada da embarcação".
O ponto de "chegada" da embarcação pode implicar variadas interpretações, quando o objetivo do Autor é o de fixá-lo no ponto de atracação, jâ
concluída a manobrà.
Isto posto, opino fav·oravelmente ao Projeto, com a seguinte Emenda de
redação:
EMENDA No i·CLS
No§ 4' proposto pelo Projeto ao art. 248 da CLT, substitua-se infine o
vocábulo "chegada" por "atracação".
Sala das Comissões. 27 de março de 1980.- Helvídio Nunes, Presidente
-·Raimundo Parente, Relator - Humberto Lucena - Jutahy Magalhães Henrique de La Rocque.
PARECER N• 106, DE 1980

PARECERES NoS 104 E 105, DE 1980
Sobre Projeto de Lei do Senado n9 310, de 1979, que "acrescenta
§§ 3' e 4' ao art. 248 da Consolidação das Leis do Trabalho".
PARECER N• 104, DE 1980
Da Comissão de Constitui(:ão e Justiça

Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Lei
do Sen_ado _n.., 345, de 1979 que "dá riova redação ao artigo 30, da Lei
n"' 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os Registros
Públicos e dá outras providências".
Relator: Senador Helvídio Nunes

No parecer ao Projeto de Lei n9 345, de 1979, de autoria do Senador Nelson Carneiro, após afirmar a Constitucionalidade e juridicidade, o eminente
Senador Tancredo Neves, em obediência à letra do Regimento Interno, tam·
bém concluiu pela oportunidade e conveniência da proposição.
Por maioria de votos, entretanto, esta Corri.issão houve' por bem de negar
mérito à matéria, sob os seguintes fundamentos:
a - a lei vigente jâ isenta as pessoas comprovadamente pobres. à vista
do atestado de autoridade' competente, de pagamento de emolumeiltos pelo
registro civil e respectiva certidão;
micílio;
b - a carência de recursos financeiros afirmada pela parte interessada,
29 - o de que esse rodízio, mfnimo de cinco dias, se efetive a partir do
com o abono de duas testemunhas, embora, preferível ao atestado atual, esdia imediato ao da chegada da embarcação.
barra na inconveniência da fixação em dois salários mínimos, preconizada no
Justificando sua proposta, o Autor afirma que, não raro, um tripulante,
projeto, para o reconhecimento da pobreza.
chegado de longa viagem, não tem oportunidade de sequer usufruir o convíRealmente, diferentes são as peculiaridades regionais e, rriuita vez, entre
vio da sua famflia,jã que lhe exigem a permanência na embarcação para seros próprios Estados. A fixação pretendida, portanto, poderia, ao invés de be·
viços de desembarque de mercadorias e, sem intervalos, o obrigam a uma
neficios, criar maiOres obstáculos à obtenção de registras civis.
nova e longa viagem.
Hoje, várias instituições já se preocupam com a solução do problema, inA matéria foi igualmente distribuída à Comissão de Legislação Social,
clusive a Legião Brasileira de Assistência, que de modo permanente custeia,
que se incumbirá de examinar o seu mêrito.
no interior brasileiro~ as despesas cartorárias dos carentes de recursos finanNesta Comissão, quanto ao ângulo da constitucionalidade e da juridiciceiros.
dade, não vemos qualquer embara-ço à iniciativa, em função do que opinamos
A manutenção das normas atuais ainda parece ser a melhor solução aplipela aprovação do Projeto.
cável à matéria.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 1979.- Henrique de La Rocque,
É o parecer do vencido.
Presidente- LenOir Vargas, Relator- Tancredo Neves- Murilo Badaró :
Sala das Comissões, 5 de março de 1980.- Henrique de La Rocque, PreBernardino Viana - Raimundo Parente - Cunha Lima - Almir Pinto sidente-- HtiVidlO Nunes, Relator Aloysio Ch3Ves, vencido quanto ao mérito
Amaral Furlan.
- Murilo Badaró, vencido quanto ao mérito - Aderbal Jurema, vencido
quanto ao mérito - Raimundo Parente- Tancredo Neves, vencido quanto
PARECER N• 105, DE 1980
ao mérito - Bernardino Viana- Cunha Lima- Moacyr Dalla- Almir PinDa Comissilo de Legislação Social
to.
Relator: Senador Raimundo Parente
VOTO VENCIDO. EM SEPARADO, DO SR. SENADOR TANCREDO
Pelo Projeto sob exame, de autoria do nobre Senador Nelson Carneiro, NEVES:
Relator: Senador Lenoir Vargas
Pelo PLS 310/79, de autoria do nobre Senador Nelson Carneiro,
pretende-se- com acréscimo de dois parágrafos ao art. 248 da CLT- assegurar, ao tripulante da embarcação da Marinha Mercante nacional, dois benefícios que a legislação vigente não ampara:
}9- o de obter rodízio nas suas tarefas, após cada viagem de grande percurso em que haja permanecido por mais de noventa dias fora de seu do-

objetiva-se assegurar, ao tripulante de embarcação da Marinha Mercante nacional, rodízio no seu trabalho após viagem de grande percurso em que hajã.
permanecido ausente do seu domiCI1io por mais de noventa dias, concedendose-lhe o mínimo de cinco dias a partir do dia imediato ao da chegada da embarcação.
A proposição jâ foi apreciada e aprovada pela Comissão de Constituição
e Justiça desta Casa.
Trata-se, na verdade, de medida justa e oportuna, foimalizada em termos cautelosos. Verifica·se que, para a consecução de tal direito, são estabelecidas premissas até mesmo rigorosas, quais sejam a da viagem de grande
percurso e o período ininterrupto de trabalho do tripu1ante (fora do seu domicílio legal) de noventa dias.
Em termos práticos, é notório que esse rodízio- ou descanso - é efetivamente concedido aos tripulantes, pois os próprios empregadores sabem,
por experiências de datas imemoriais, que o marujo precisa de alguns dias de
terra firme, entre duas longas viagens, para se manter eficiente e produtivo no
seu trabalho de embarcado.

De autoria do ilustre Senador Nelson Carneiro, o Projeto sob exame dâ
nova redação ao art. 3t da Lei n' 6.015/73, ampliando o conceito legal de pessoa carente de recursos financeiros, para efeito de isenção de custas relativas
aos registras civis.
2. Na Justificação, após referir-se a atual disciplina_da matéria, esclarece o Autor: "nosso objetivo ... é ampliar o conceito fixado no referido dispositivo legal (art. 30 da Lei n' 6.015/73). estendendo a gratuidadedos a tos de re·
gistro civil às pessoas carentes de recursos financeiros, assim cOnsideradas as
que percebam até dois salários mínimos mensais".
3. Compete à União legislar sobre registres públicos e sobre custas e
emolumentos a eles re(erentes (art. 8t, item XVII, alíneas uc" e ue", da Constituiçao). Não há, no caso, privatividade de iniciativa. Assim, do ponto de
vista constitucional, o Projeto é inatacável.
3.1 Também sob os aspectos jurídico, regimental e de técnica legislativa, não hã observações a faz'er.
3.2 Quanto ao mérito, a Proposição é oportuna e conveniente, pois,
ampliando o conceito legal de pessoa carente, para efeito de isenção das
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custas dos registras civis, torna mais acessíveis à população de baixa renda a
realização desses atos legalmente obrigatórios.
4. Isso posto, opinamos pela aprovação do Projeto, por constitucional,
jurídico, regimental, de boa técnica legislativa e, no mêrito, oportuno e conveniente.
Sala das Comissões, 5 de março de 1980 - Tancredo Neves.
PARECER N• 107, DE 1980
Da Comissão- de Constituiçio e Justiça, sobre o Oficio "S'' n9 3,
de 1980 (Oficio n• 97-P/MC, de 19-12-79, na origem), do Senhor
Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado
Federal cópia do ac6rdiio proferido pelo Supremo Tribunal Federal,
nos autos do Recurso Extraordinário nfl' 88.07S.O, o qual declarou a inconstitucionalidade dos arts. 287 e 288, da Lei n• 2.087, de 20-12-74,
do Município de Tupã, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Amara) Furlan
O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal oficiou ao Senado
Federal, para os fins previstos no art. 42, VII, da Constituição, comunicando
que. aquela Suprema Corte de Justiça, julgando o Recurso Extraordinârio n'?
88.078-0, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 287 e 288 da Lei n• 2.087,
de 20·12-74, do Município de Tupã, Estado de São Paulo.
Compulsando as notas taquigrâficas, verificamos que os recorrentes, originariamente, ingressaram com ação declaratória com o fim de ser reconhecida a inconstitucionalidade da Taxa de Conservação de Estradas de Rodagem
do Município de Tupã, cobrada aos proprietários de imóveis rurais à base da
área do imóvel, na razão de 2, 7% do salário mínimo por alqueire, consoante
os arts. 287 e 288 do Código Tributãrio daquele município.
Após tramitação na instância recursal daquele Estado de São Paulo, os
autores recorreram extraordinariamente, invocando as letras "a" e "d" do
permissivo constitucional, sustentando a transgressão do art. 21, III, da
Constituição Federal e do art. 77, parâgrafo único, do Código Tributário Nacional, porque a lei impugnada estabelece como base de cálculo a área do
imóveJ.
No despacho em que admitiu o recurso, o Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu as razões interpostas, aduzindo que o acórdão impugnado, não apenas se afastou de outros julgados daquele Tribunal, como
de numerosas decisões do Pretória Excelso e que se encontram consubstanciadas na Súmula n9 595.
Relatando o apelo extremo, o eminente Ministro DOCio Miranda salientou que o caso é idêntico a outros que formam o elenco dos acórdãosreferência da Súmula n~ 595.
Concluiu seu voto conhecendo do recurso e lhe dando provimento, para
julgar procedente a ação declaratória, que acoima de inconstitucional o Código Tributãrio do Município de Tupã.
Em síntese, o Supremo Tribunal Federal, coerente com as suas próprias
decisões, consagrou o entendimento de que a Taxa de Conservação de Estradas cobrada aos proprietários de imóveis rurais tendo como base a área do
imóvel não passa de cobrança de imposto territorial, violando o parágrafo 2,.,
do artigo 18 da Carla Magna, que veda a cobrança de taxas tomando como
base de cálculo a que tenha servido para a incidência dos impostos.

Em Sessão Plenãria, realizada em 17 de outubro de 1979 por uniformidade de votos, o Supremo Tribunal Federal, acompanhando o voto do Relator
conheceu do recurso e lhe deu provimento para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 287 e 288 da Lei n• 2.087, de 20 de dezembro de 1974, do
Município Paulista de TU.pã.
O acórdão proferido foi publicado no Diârio da Justiça de 9 de novembro de 1979, e estã encimado pela seguinte ementa:
Tributãrio. Taxa de Conservação de Estradas de Rodagem. Inconstitucionalidade a que tem como base de cálculo a área da propriedade rural, multiplicado o número de alqueires ou hectares por
certo percentual do salãrio mínimo. Orientação pacfficada na Súmula n• 595.
Pelo exposto, constatada a obediência aos ditames estabelecidos no art.
116 da Constituição, e tendo em vista o que determina o art. 42, VII, da Carta
Magna, combinado com o art. 100, II, do Regiinento Interno do Senado, formulamos o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 2, DE 1980
Suspende a execução dos arts. 287 e 288 da Lei n• 2.087, de
20-12-74, do Município de Tupã, Estado de São Paulo.
O Senado Federal resolve:
É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da
Artigo único.
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida em 17 de outubro
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de 1979, nos autos do Recurso Extraordinãrio n• 88.078-0, do Estado de São
Paulo, a execução dos artigos 287 e 288 da Lei n• 2.087, de 20 de dezembro de
1974, do Município de Tupã, daquele Estado.
Sa1a das ComiSsões, 26 de março de 1980 -Henrique de La Rocque, Presidente - Amaral Furlan, Relator - Aloysio Chaves - Helvídio Nunes Hugo Ramos - Aderbal Jurema - Bernardino Viana - Almir Pinto - Muri~
lo Badaró.
PARECERES N•S 108, 109 E 110, DE 1980
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 02, de 1976 (n• 983-C, de
1963, na origem) que "altera o artigo 73 da Consolidação das Leis do
Trabalho"; Projeto de Lei do Senado n'? 193 de 1975, que "altera a
redação do art. 73, "Caput", da Consolidação das Leis do Trabalho"; Projeto de Lei do Senado n'? 283, de 1976, que "dispõe sobre o
Adicional Noturno para os trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho", e Projeto de Lei do Senado n• 121, de
1977 que "altera dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho".
PARECER N• 108, DE 1980
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Senador Leite Chaves
o projeto é originârio da Câmara dos Deputados onde recebeu aprovação unânime, tanto na Comissão de Justiça quanto em Plenário.
Tendo por escopo iniciai a alteração do art. 73 da Consolidação, a fim de
contemplar com a majoração de 20% as horas de trabalho noturnas mesmo
nos casos de reve~amento semanal ou quinzenal, o projeto recebeu emenda
plenária para elevar esse adicional de 20% para 35%, ao tempo em que fixou a
hora de trabalho em 60 minutos e não em 52 minutos e 30 segundos como
consta atualmente da lei.
A jornada noturna, de acordo tambêm com o projeto em causa, passaria
a ser aquela compreendida entre as 22 horas de um dia e 6 horas do outro e
não entre as 22 e as 5 da manhã do dia seguinte, como consta atualmente.
Em sentido quase que semelhante, elevação do percentual noturno para
30%, estão tramitando no Senado 3 projetas, um de iniciativa do Senador
Orestes Quêrcia e 2 do Senador Nelson Carneiro, sendo que um destes elaste~
ce para as 6 horas do dia seguinte a jornada em que o trabalho é considerado
noturno.
A primeira vista parece despropositada a elevação desse percentual em
15%, mesmo porque não é de hoje que ele figura na Consolidação, sendo difícil de compreender tão longa permanência se o percentual repousasse em bases injustas.
Acontece que a razão para o estabelecimento do novo critério repousa
em cálculo matemático. A hora noturna de trabalho para os fins da Consolidação é de "52 e 30" o que, nos termos do projeto-emenda, nunca é cumprido.
Assim, a hora passaria a ser de 60 minutos eis que a diferença corresponde aproximadamente a 15%: O_ aumento-tempo seria compensado o
aumento-salário.
A Câmara achou justo o princípio e por isso unanimemente o aprovou.
Entre outras razões, foi considerado também como vantajoso o arredondamento da hora legal para a hora convencional em razão das dificuldades reconhecidas por todas as empresas para os câlculos de pagamento.
A modificação pretendida terã ainda a vantagem de remover da lei uma
disposição que o judiciário tem reiteradamente considerado como inconstitucional, eis que enquanto a Constituição (art. 165-IV) estabelece que o salãrio
de trabalho noturno serã superior ao diurno, a Consolidação, no artigo modificando, nega essa vantagem ao trabalho noturno que não seja prestado em
carãter permanente.
A lei não pode distinguir onde a Constituição não distingue. Pela fato de
ser transitório ou de revezamento semanal ou quinzenal o trabalho noturno
não perde essa qualidade.
E essa luta da jurisprudência da doutrina trabalhista não vem de hoje.
Russomano em seus comentários à CLT jã fazia esses reparos:
"A Constituição o estabeleceu em consonância com o dispositivo constitucional vigente na época, que excluía expressivamente, do
princípio de majoração salarial, o trabalho noturno desenvolvido,
periodicamente, em rodízio. (Const. Fed. de 1937, art. 137, alíneaJ).
Mas, agora, com o advento da Constituição Federal de 1946, que
em seu art. 157, inci_so III, não fez nenhuma limitação, estipulando
- pura e simplesmente - que o salário noturno deve ser superior
ao diurno, urge uma reforma do texto consolidado, a fim de darmos
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Nos termos do art. 164, item II, § 24il do. nosso Regimento Interno,
ao trabalhador em turmas de revezamento os beneficias do serviço notum"' nas horas da noite em que ele tem atividade profissional" (Co~ dispensou-se a diligência requerida para a Matéria, que voltou ao exame desmentârios à CLT- Vol. 1 pág. 231 - o destaque não é do origi· ta Comissão.
na!).

,e cxatamente em razão de todos esses princípios que o projeto continue.
em. andamento a despeito do decurso de quase 14 anos desde a sua apresentação.
Tem sido incalculâvel o número de demandas em razão dessa divergência entre a Constituição e a CLT com enormes gastos para a União levando
as partes igualmente a insuportável ônus em razão de perplexidade criada
pela própria lei. ,
Em razão disso, manifestamo-nos pelo acolhimento do Projeto por ser
constitucional c jurídico, apresentando no tocante ao mérito, inafastâvel conveniência.
Os Projetos atrâs referidos, de n• PLS 193/75, de autoria do Senador
Orestes Quércia e PLS n•s 283/76 e 121/77, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, ficarão prejudicados em razão de versarem a mesma matéria aqui
examinada. Têm eles, entretanto, o m~rito de ressaltarem a conveniência da
modificação aprovada pela Câmara.
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1977.- Accloly Filho, Presidente
em exercício - Leite Chaves, Relator - Heitor Dias - Cunha Lima - Osires Teixeira - Oito Lehmann - Helvldlo Nunes - Orestes Quércia.
PARECER N• 109, DE 1980
Da Comissão de Leglslaçio Social
Relator: Senador Jaison Barreto
O Projeto de Lei da Câmara n• 02, de 1976, foi apresentado na Casa de
origem em 1963, pelo então Deputado Roland Corbusier. Objetiva, inicialmente, excluir do texto do art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho (que
estabelece que a remuneração do trabalho noturno será sempre superior à do
diurno, no mínimo em 20%), a exceção prevista para o trabalho executado em
revezamento semanal ou quinzenal.
Posteriormente, com a· aprovação de emenda apresentada pelo Deputado José Sally, o adicional de que trata o projeto foi elevado para 35%, c a
hora do trabalho noturno fixada em 60 minutos e não em 52 minutos e 30 segundos Como consta atualmente no texto consolidado.
No Senado Federal, nos termos do art. 282 do Regimento Interno, por
solicitação do então Senador Accioly Filho, a matéria passou a ter tramitação
conjunta cem os Projetos de Lei do Senado n•s 193, de 1975 e283, de 1976, de
autoria, respectivamente, dos Senadores Orestes Quércia e Nelson Carneiro.
Mais tarde, a requerimento do Senador Leite Chaves, apensou-se a estes o
Projeto de Lei do Senado n9 121, de 1977, também_ de autoria do Senador
Nelson Carneiro.
Examinadas as matérias no âmbito da douta Comissão de Constituição e
Justiça, concluiu-se pela constitucionalidade, juridicidade e, no mérito, pela
aprovação, da oriunda da Câmara dos Deputados e pela prejudicialidade das
demais, que versavam o mesmo assunto daquela.
Na Comissão de Legislação Social, designado relator o ilustre Senador
Jarbas Passarinho, o projeto recebeu parecer preliminar vasado nos seguintes
termos:
uA Consolidação das Leis do Trabalho está sendo, gradativamente, reformulada. Comissão de alto nível, composta por eminentes juristas, com a participação ativa de representantes das classes
patronais e dos trabalhadores, tem apresentado, por via de ante·
projetes do Executivo, suas sugestões que, afinal, vêm sendo incor·
poradas ao velho texto consolidado.
Assim, já foram inteiramente atualizados os capítulos referentes às férias, à segurànçã e higiene do trabalho e, mais recentemente,
ao trabalho da mulher, este cm vias de ser apreciado pelo Congresso
Nacional.
Parece-me, por conseguinte, da melhor conveniência que, ao
invés de se dar seguimento a uma alteração casuística dessa importante matéria que é o disciplinamento do trabalho noturno, que se
ouça, preliminãrmente, o Ministério do Trabalho, com vistas, acima
de tudo, aos estudos que lá se desenvolvem sobre a prefalada reformulação da CLT.
Nestas condições, opino ·no sentido de que se oficie ao Ministério do Trabalho, por intermédio da Casa Civil da Presidência da
República, solicitando subsídios e informações sobre o projeto em
exame."
Em atendimento ao solicitado pelo relator, foram expedidos vários·pedi~
dos de informação ao Poder Executivo, que ficaram sem resposta.

Com efeito, o art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho tem ensejado interpretações diversas, e Mozart Victor Russomano, discorrendo sobre o
não-pagamento do adicional noturno, nos casos de revezamento semanal ou
quinzenal, afirmava:
uA Constituição o estabeleceu em consonância com o dispositivo constitucional vigente na época, que excluía expressamente, do
princípio de majoração salarial, o trabalho noturno desenvolvido,
periodicamente em rod!zio. (Const. Fed. de 1937, art. 137, alínea i).
Mas, agora, com o advento da Constituição Federal de 1946,
que, em seu art. 157, inciso III, não fez nenhuma limitação, estipulando - pura e simplesmente- que o salârio noturno deve ser superior ao diurno, urge uma reforma do texto consolidado, a fim de
darmos ao, trabalhador em turmas de revezamento os benefícios do
serviço noturno nas horas da noite, em que ele tem atividade profis~
sional."
Quanto à elevação do Adicional Noturno para 35% estamos inteiramen~
te acordes com a pretendida majoração, ainda por que a Comissão Interministerial de Atualização da Consolidação das Leis do Trabalho estabeleceu
idêntico percentUal para o mesmo no artigo 248 do anteprojeto qti~ acaba de
divulgar (D.O. - Seção I -Parte I, de 2 de maio de 1979).
A vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara
n"' 02, de 1976, e pela prejudicialidade dos Projetas de Lei do Senado n"'s 193,
de 1975; 283, de 1976; e, 121, de 1977.
.
Sala das Comissões, 17 de maio de 1979. - Helvídio Nunes, Presidente
- Jaison Barreto, Relator.- Jutaby Magalhães- Raimundo Parente- Lenoir Vargas - Jessé Freire - Henrique de La Rocque.
PARECER N• 110, DE 1980
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Pedro Simon
A matéria, objeto comum das proposições epigrafadas e, por isso mes·
mo, causa de sua tramitação conjunta, foi proposta na sua forma original em
1963, pelo então Deputado Roland Corbusier, nos termos constantes do PLC
n• 02, de 1976 (n• 983-C, de 1963, na Câmara dos Deputados).
2. Sua finalidade inicial consistia em, simplesmente, alterar a redação do
caput do art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho, visando à supressão
da ressalva feita naquele dispositivo, que exclui a remuneração do trabalho
noturno acrescida de 20% (vírife-por cento) sobre a hora diurna, nos casos de
revezamento semanal ou quinzenal.
Vejamos o que dispõe o referido art. 73, caput da Consolidação das Leis
do Trabalho:
"Art. 73. Saivo nos casos de revezamento semanal, ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno e,
para esse efeito, sua remuneração terâ um acréscimo de 20% (vinte
por cento), pelo menos, sobre a hora diurna,"
A ressalva expressamente feita àqueles casos não se compatibilizava com
o disposto no art. 157, item III, da Constituição de 1946, que estabelecia:
"Art. 157. A legislação do trabalho e da previdência social
obedecerão aos seguintes preceitos, além de outros que visem à melhoria da condição dos trabalhadores:
III- salário do trabalho noturno superior ao diurno".
O confronto do texto constitucional com o texto consolidado mostra
que, se a Constituição não Previu qualquer execução à regra normativa- até
porque não poderia contrarhir outros princfpios nela consagrados, como o da
isonomia, Previsto no§ 19, do art. 141, da Carta de 46- a ressalva do art. 73
da Consolidação não teria validade jurídica, posto que inconstitucional.
Todavia~ esse entendimento não foi incontroverso, gerando intermináveis discussões doutrinárias ejurisprudenciais, de que nos dâ notícia ajustifi~
cação do referido Projeto.
Ora, diante disso, o Autor apresentou, com sabedoria, a presente proposição que, suprimindo a exceção do citado art. 73, resolve definitivaniente a
controvérsia e colabora com a justiça trabalhista, ensejando que não mais se
acumulem as -inúmeras e jushs reclamações dos interessados.
Daf, sua proposta, simples e objetiva. de modificar a redação do mencionado art. 73 para o seguinte texto: "A remuneração do trabalho noturno será
sempre superior à do diu_rno, no mínimo em 20%.
Nesses termos, o Projeto foi aprovado em todas as Comissões Técnicas
da Casa de origem.
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3. Airlda na Câmara dos Deputados, em Plenário, sobreveio a Emenda
apresentada pelo Deputado José Sally, que, aprovada, alterou completa e
substancialmente o art. 73 e seus parágrafos da Consolidação.
O argumento fundilmental que justificou a apresentação da Emenda levou em conta que o Projeto cuidava apenas de suprimir uma hipótese de inconstitucionalidade já declarada (caso de revezamento semanal ou quinzenal), deixando de eliminar outfas inconstitucionalidades, igualmente declaradas, como aquela referente aos que percebem salário superior ao salário mínimo jã acrescido dos 20% correspondente ao adicional noturno, prevista no §
J'i', uin fine", do mesmo art. 73 da Consolidação.
Ademais, seria preciso aperfeiçoar o Projeto, para que, de uma vez por
todas, fosse expurgada de nossa legislação trabalhista aquela: esdrúxula hora
de 52 minutos e trinta segundoS (52'30"), estabelecida no § 2'i' do referido dispositivo.
Conforme demonstra claramente a Justificação da Emenda, com números e cálculos exatos, as 7 (sete) horas de trabalho noturno, à razão de 52'30"
a hora, remunerados com o adicional de 20%, consistem, na realidade, em 8
(oito) horas de trabalho pagas com acréscimo de 35%.
Convém, a propósito, transcrever o trecho da Justificação:
.. Ora, 1/7 equivale a pouco menos de 15%(quinze por cento), que, somados aos 20% (vinte por cento) que a legislação assegura como adicional noturno, representam 35% (trinta e cinco por cento), aproximadamente: isto é efetivamente o que o trabalhador noturno ganha hoje, como adicional sobre o seu
salário. Em outras valavras, não fora a regra que manda computar a hora noturna à razão de 52'30" (isto ê, se a hora noturna fosse mesmo de 60'), o trabalhador noturno de hoje, para ganhar o que ganha, estaria com um adicional
de 35% (trinta e cinco por cento)" (grifos do original).
A isto, o ilustre autor da Emenda chama de realidade legal brasileira.
E não há como duvidar deste fato, pois foi o próprio Ministério do Trabalho que abonou aquele percentual, quando sugeriu a apresentação de Substituto no mesmo sentido, à Liderança do Governo, segundo os termos do Oficio ~G/n• 2.512, de 8 de agosto de 1972, dirigido ao entilo PrimeiroSecretário da Câmara dos Deputados.
E mais: de acordo com o art. 248 do anteprojeto (D.O. - Seçilo I, Parte
I, elaborado pela Comissão Internacional de Atualização da Consolidação
das Leis do Trabalho), adotou-se o adicional noturno no mesmo nível percen~
tual proposto na Emenda José Sally.
4. O que impressiona em relação à proposição aqui examinada é sua
plena atualidade.
Se o artigo 73 da Consolidação era incompatível e continha inconstitucionalidades frente à Constituição de 1946, assim permanece, ante o disposto
no art. 165, item IV, da atual Constituição.
Além disso, impressiona como"-um Projeto do Legislativo, lúcido e correto, demore 16 anos tramitando no Congresso, para agora sofrer a concorrência de uma anteprojeto do Executivo, que absorveu em essência toda a proposição original.
5. Assim, considerando acertada e irretorqufvel a medida proposta, somos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n'i' 02, de 1976, na forma em
que nos foi apresentado, e pela prejudicialidade dos Projetas de Lei do Senado n•s 193, de 1975; 283, de 1976; e 121, de 1977.
Sala das Comissões, 20 de março de 1980.- Cunha Lima, PresidentePedro Simon, Relator- José Richa- Amaral Peixoto- Tancredo NevesJorge Kalume- Jutahy Magalhães- Alberto Silva- Raimundo ParenteHenrique de La Rocque - Lomanto Júnior.
PARECERES N•S 111, 112, 113, 114, 115 e 116, DE 1980
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 86, de 1975 (n• 207-B, de
1975, na Casa de origem), que ''altera a redação do§ 29 do art. 26 do
Decreto-lei n'i' 3.365, de 21 de junho de 1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública"; Projeto de Lei da Câmara D9 35,
de 1976 (n'i' 453-B, de 1975, na Casa de origem), que "altera a redação do§ 2• do art. 26 do Decreto-lei n• 3.365, de 21 de junho de 1941
(Lei de desapropriação por utilidade pública)"; Projeto de Lei da Câmara n• 98, de 1976 (n• 369-C, de 1971, na Casa de origem), que
"acrescenta dispositivos ao Decreto-lei n'i' 3.365, de 21 de junho de
1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública"; Proje- ·
to de Lei do Senado n'i' 257, de 1975, que "modifica dispositivo do
Decreto-lei n'i' 3~365, de 21 de junho de 1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública".
PARECER N• 111, DE 1980
Da Coridssio de Constituição e Justiça
Relator: Senador Dirceu Cardoso
Nos termos do artigo 282 do Regimento Interno, foi determinada a tramitacão. em conjunto, dos Projeto de Lei do Senado n• 257, de 1973; Projeto

de Lei da Câmara n• 98, de 1976; Projeto de Lei da Câmara n• 35, de 1976, e
Projeto de Lei da Câmara n9 86, de 1975, a este apensados por motivos de
precedência.
Alterando a redação do§ 2• do art. 26 do Decreto-lei n• 3.365, de 21 de
junho de 1941, a proposição sob exame visa a reduzir, de um ano para três
meses, o prazo estipulado para que a autoridade judiciária determine a correção monetária no valor do bem avaliado em processo de desapropriação.
A Lei n• 4.686, de 21 de junho de 1965, estabeleceu a correção monetãria
sobre o valor dos imóveis desapropriados, ao modificar o § 29 do art. 26 do
Decreto-lei n9 3.365, de 21 de junho de 1941, dispositivo este que ora se pretende alterar.
o fulcro do projeto situa-se nó raciocínio de que no processo de desapropriação, a avaliação do imóvel ~tá lo-!lge de seu término, acarretando esse decurso de tempo, em face da inflação reinante, prejuízos ao expropriado e, em
conseqUência, conflitando com o princípio da "justa indenização", de que
fala o § 22, do art. 153 da Constituição.
Na Câmara dos Deputados, o projeto logrou aprovação em todas asComissões por onde passou, cumprindo ressaltar os fundamentos expendidos
pela douta Comissão de Constituição e Justiça daquela Casa .
A mens legis que norteia o projeto nos parece da maior justeza, na medida em que contorna a possível eiva de inconstitucionalidade, arrimado no
princípiO de que a própria constituição, ao assegurar o direito de propriedade, faculta a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse
social, porém mediante prévia e justa indenização em dinheiro.
Não se diga, portanto, que o projeto aumenta a despesa pública, incidindo na vedação do art. 57, II, da Constituição, pois o carâter de ser a indenização prévia e justa estaria infirmado Co:tri a prOverbial morosidade da justiça,
cuja decisão acarreta, quase sempre, wn pagamento inferior ao devido.
Assim, compatibilizados os aspectos jurídicos e constitucionais do projeto, reputamos prejudicado em parte o Projeto de Lei do Senado n9 ~57, de
1973; Prejudicados os Projeto de Lei da Câmara n• 98, de 1976, e PrOJeto de
Lei da Câmara n9 35, de 1976, com a adoção do presente projeto (PLC n9
86/75), razão porque opinamos pela sua aprovação, com a seguinte
EMENDA N• 1-CCJ
Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto de Lei da Câmara n9 86, de
1975, que serão }'i', renumerando-se os demais artigos do Projeto.
Art. I• O art. 10. do Decreto-lei n• 3.365, de 21 de junho de 1941, passa
a vigorar com a seguint~ redação:
"Art. 10. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente dentro de 3 anos, contados da data
da expedição do respectivo decreto e findo o qual este caducará."
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1977. -Daniel Krieger, Presidente
- Dirceu Cardoso, Relator - Leite Chaves - Nels-on Carneiro - Italívio
Coelho- Helvídio Nunes, contrário no mérito- Orestes Quércia- Heitor
Dias.
PARECER N• 112, DE 1980
Da Comissão de Economia
Relator: Senador Murilo Paraíso
Chega a esta Comissão, apresentado pelo Deputado Joaquim Bevilacqua, Projeto de Lei que reduz para 3 (três) meses, a partir da avaliação, a de·
cisão judicial relativa à correção monetária do valor apurado de imóveis de·
sapropriados. Atualmente, por força da Lei n• 4.686, de 21 de junho de 1965,
que alterou-o Decreto-lei n'i' 3.365, de 21 de junho de 1941, esse prazo era de
12 (doze) meses.
Ao justificá-Ia, o autor da proposição observa persistir a injustiça, pois~
que antes .. era motivo de insatisfações generalizadas", em virtude da morosidade do pi-Ocesso judicial; agora, se "em tudo o mais a correção é aplicável jâ
a partir do primeiro trimestre e por todos os trimestres subseqUentes, enquanto não se efetivar o adimplemento do débito", sobram razões para estendê-la
ao valor de imóveis desapropriados.
Três pi"ojetos foram-· anexados a este, em sua tramitação na Casa. A
princípio, o Projeto de Lei da Câmara n9 35, de 1976. Logo a seguir, o Projeto
de Lei da Câmara n• 98, de 1976, e o Projeto de Lei do Senado n• 257, de
1975.
O Projeto em exame reCebeu aprovação, pela juridicidade e constitucio~
nalidade, da Comissão de Constituição e Justiça, do Senado Federal, prejudicado, em parte, o PLS o• 257/75, e prejudicados o PLC n• 98, de 1976 e o
PLC n• 35, de 1976.
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A referida Comissão aprovou emenda ao Projeto ora sob exame, com a para a maioria dos casos {débitos fiscais, trabalhistas, etc ... ) e anual para o
seguinte redação:
caso da_s desapropriaçõeS.
A douta Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, ao se pronun"Art. I• O art. !0, do Decreto-lei n' 3.365, de 21 de junho de
ciar sobre a matéria, abordou, com muita propriedade a nosso ver, o aspecto
1941, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 10. A desapropriação deverâ efetiYár-se mediante acordo referente a mens legis que norteia os Projetos, posto que se fundamentam no
ou intentar-se judicialmente dentro de 3 anos, contados da data da imperativo constitucional da prévia e justa indenizaçào em dinheiro, estabelecido no § 22 do art. 153 da Constituição.
expedição do respectivo decreto e findo o qual este caducará."
Por isSo mesmo, descabe concluir, ou até suspeitar da inconstifucionaliE. importante esclarecer o significado da correção monetária, dentro de dade da matéria, relativamente às repercussões na despesa pública, com viouma economia de mercado.
lação do item II do art. 57 da Constituição. De fato, no mandamento da justa
O processo de indexação existe onde o acrésCimo de preços, sendo eleva- indenização em dinheiro, está ínsito o imperativo da indenização monetariado, distorce o equilíbrio relativo entre valores, especialmente aqueles que não mente atualizada (corrigida), sobretudo na conjuntura inflacionária em que
são automaticamente reajustados.
vivemos.
De um lado, portanto, a correção monetâria Visa a reequilibrar siNão obstante esta apreciação favorável às proposições, cabe um reparo.
tuações, sendo que, de outro, tem sido admitida dentro de uma caracteri- Observando_ detidamente seus textos, praticamente idênticos, entendemos
zação diversa, qual seja a de estimular determinados setores económicos. É o que, áinda assim, falta a imposição ·expressa de que a correção monetária,
caso da proteção às poupanças individuais, por intermêdio de cadernetas, e nesse caso, será trimestral. Lã se diz, em ambos os Projetas, que, decorrido
da garantia aceita para os contratos de financiamento de casa própria.
um trimestre da avaliação, determinar-se-á a correção monetãria do valor
O sentido da Lei n•4.686, de 21 de junho de 1965, foi o de evitar, no caso apurado. Ora, fixou-se um prazo, um termo, a partir do qual será feita a cor·
das desapropriações de imóveis, sujeitas a querelas judiciais, redução do valor reção, porém não se determinou; expressamente, que esta serã trimestral.
real do bem, em decorrência da morosidade do processo.
De outra parte, impõe-se referir que a Lei n'i' 6.306, de 15.12.75,jâ modiO Projeto não discute a oportunidade da medida, apenas diminui o pra- ficou o dispositívo que ora se pretend-a alterar, dispondo, no mesmo sentido
zo segundo o qual deva ser corrigido monetariamente o valor apurado do dos referidos Projetos, que a correção monetária será determinada segundo o
imóvel sujeito à desapropriação.
índice trimeStral fixado pela Secretaria de Planejamento da Presidência da
A questão é, bem entendida, de oportunidade, portanto. Na medida em República.
que o processo inflacionârio se desenvolve de forma gradual, no sentido desLogo, a matéria jã estã convenientemente disciplinada pela citada Lei, de
cendente, como ocorria em 1965, e nos anos seguintes, até 1973, a tendência 1975.
correta seria a de realizar a correção mas com um espaço relativamente lon3. A outra alteração aqui proposta ao Decreto·lei n• 3.365/41, objeto do
go, de um ano, conforme previu a Lei n9 4.686, de 21 de junho de 1965. A si- PLC n9 98/76, de autoria do Deputado Sílvio Lopes, acrescenta dois parágratuação ganha um novo contorno quando o processO inflacionário oscila, mas fos ao seu artigo 27.
jã a nível elevado, quer dizer, •cima de 35% (trinta e cinco) ao ano. Um es·
Trata·se da introdução de normas específicas sobre a desapropriação de
paço relativamente longo de tempo torna evidentemente menores os valores a fundo de comércio.
receber, no caso de desapropriações sujeitas a demandas judiciais. PrejudicaEste Projeto tramita em conjunto c_Qm aqueles, pelo fato de regular mado é o propríetârio.
têria correlata,- como assinalamos de início.
Todavia, entendemos que o assunto merece um exame mais detido nas
Cabe ver se a medida, desde que aceita, apresentaria inconvenientes, sob
o aspecto da realimentação inflacionária. Na verdade hâ um reajuste deva- Comissões a que o Projeto foi distribuído.
Embora as Comissões de ConstitUição e Justiça e de Economia se telor, equiparando-o ao de mercado. Quer dizer, nessa equiparação opera-se no
sentido de percorrer um espaço perdido. Em outras palavras, a inflação jâ nham pronunciado por sua prejudicialidade, não encontramos uma palavra
ocorreu. A menos que, é também uma hipótese a considerar, Opreço do imó- sequer nos Pareceres daquelas doutas Comissões que traduzam um exame do
vel seja definido, pela avaliação, acima daquele vigorante no mercado. Acre- mérito desta proposição.
ditamos seja bem mais próximo à realidade admitir que a avaliação judicial se
RepetimOs que se trata de matériã- correlata, pois refere-se a desaproaproxima do valor de mercado e portanto na decisão de incorporar a perda priação, mas o âmbito material de suas disposições ê bem diferente.
de poder aquisitivo ao imóvel desapropriado não sobrexiste qualquer efeito
4. Por estas razões, opínamós pela rejeição dos Projetas de Lei da Câmara n9s 86, de 1975, e 35, de 1976, tendo em vista que seu objeto comum já
realimentador da alta de preços.
Pelo exposto, na medida em que o Projeto visa a adequar-se a uma reali~ está devidamente regulado pela Lei n9 6.3U6, de 15 de dezembro de 1975; e
dade conjuntural definida de preços elevados, somos pela sua aprovaçãO, pelo reexame do Projeto de Lei da Câmara n9 98, de 1976, pelas Comissões de.
com a Emenda n• l·CCJ, prejudicados o Projeto de Lei da Câmara n• 98, de Constituiçã-o e Justiça e de Economia, após o que retornará a esta Comissão.
Sala das ComiSs-ões; 19 de abril de 1979. --Cunha Lima, Presidente1976 e o Projeto de Lei da Câmara n9 35, de 1976, e prejudicado, em parte, o
Jutahy Magalhães, Relator- Mauro Benevides- Alberto Silva- Lomanto
Projeto de Lei do Senado n• 257, de 1975.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1978. -Marcos Freire, Presidente Junior - Henrique de La Rocque - Raimundo Parente - Saldanha Derzi - Murilo Paraíso, Relator- Roberto Saturnino- Dinarte Mariz- Cattete Affonso Camargo.
Pinheiro - Franco Montoro - Heitor Dias.
PARECER N• 114, DE !980
Da Comissão de Constituição e Justiça
PARECER N• 113, DE 1980
Da Comissão de Financas
Relator: Senador Tancredo Neves
Relator: Senador Jutahy Magalhães
As proposições, ora submetidas ao exame desta Comissão, tramitam em
conjunto, à vista do disposto no art._ 282 do Regimento Interno, pois regulam
matéria correlata, ou seja, propõem alterações ao Decreto-lei n9 3.365, de 21
de junho de 1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública.
2. Basicamente, são duas as modificações propostas. A primeira delas
refere-se à correção monetária do valor da indenização expropriatória e Constitui a- matêria constàitte, resPectivamente, do PLC n9 86(75, de autoria do
Deputado Joaquim Bevilacqua, e do PLC n'i' 35/76, de autoria do Deputado
Cantídio Sampaio.
Ambas as proposições dão nova redação ao § 29 do art. 26 da Lei n9
3.365/41 (Lei sobre desapropriações por utilidade pública), a fim de introdu·
zir o critério da correção monetária trimestral do valor da indenização nas
desapropriaçõeS, alterando o critério da correção anual, previsto naquele dispositivo.
Argumentam, com razão, os ilustres autores dos Projetas, que não se justifica a discriminação de critérios de correção monetãria, sendo trimestral

Os Projetes de Lei n•s 86/75, 35/76 e 98/76, originãrios da Câmara dos
Deputados, e que propõem alterações ao Decreto--lei n• 3.365, de 21 de junho
de 1941 -Lei de Desapropriação por Utilidade Pública-, retornam ao exa·
me desta Comissão, em decorrência das conclusões do Parecer do nobre Senador Jutahy Magalhães, na douta Comissão de Finanças.
• Entende aquele ilustre Relator que a Lei n'i'6.3_06, de 15 de dezembro de
1975, já regulallJ.entou a matéria de que tratam os Projetas apenas de n9s 86,
de 1975, e 35, de 1976, por isso que devem ser rejeitados.
ne-0-tiir-a -parte-,--deVOlVe à-nossa apreciação o reexame, quanto ao aspecto jurídico-constitucional, do Projeto n'i' 98, de _1976, igualmente da outra
Casa do Congresso Nacional.
Exatamente sobre ajuridicidade e constitucionalidade da matéria, entendemos, como bem demonstrou o nobre Senador Dirceu Cardoso, no Parecer
anterior desta Comissão, que não há incompatibilidade da questão de que
trata com a vedação do art. 57, II, da Carta Magna, já que o Projeto não aumenta a despesa pública, "pois o Carãter de ser a indenização prévia e justa
estaria ínfirmado com a proverbial morosidade da justiça, cuja decisão acarreta, quase sempre, um pagamento inferior ao devido".
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Diante do exposto e deferida a anãlise do mérito à douta Comissão de
Economia, nosso Parecer é no sentido de que o Projeto referído, de n9 98, de
1976, é jurídico e constituciOnal.
Sala das Comissões, 9 de maio de 1979.- Henrique de La Rocque, Presidente - Tancredo Neves, Relator - Aloysio Chaves - Nelson Carneiro Cunha Lima -· Helvídio Nunes - Almir Pinto - Bernardino Viana - Murilo
Badaró - Raimundo Parente.
PARECER N• 115, DE 1980
Relator: Senador Bernardino Viana
Atendendo a parecer aprovado pela Comissão de Finanças, retornam ao
exame desta Comissão de Economia os _Projetas- ~e Lei da Câmara n9 86, de
1975, n• 35, de 1976 e n• 98, de 1976, os quais, dé acordo com o Regimento
Interno da Casa (art. 282) tramitam conjuntamerite.
Entendeu aquela Comissão-que ó-PLC n9 98, de 1976, estaria a merecer
um exame de mérito; pois, embora conjunta a tiamitação, por tratarem os
projetas de matêria correlata (desapropriação, no· caso), o âmbito material
desta proposição difere das outras duas.
A citada proposição, de autoria do deputado Sflvio Lopes, visa a acrescentar dispositivos ao Decreto-lei n9 3.365, de 21 de junho de 1941, para dar
nova disciplina à desapropriação de imóvel sobre o qual se ache instalado
fundo de comércio. Ademais objetiva caracterizar o ponto comercial como
bem autônomo para fins de indenização nos processos expropriatórios.
Cabe observar que a disciplina proposta não ê de todo conveniente aos
interesses da entidade expropriante, cuja posse do bem desapropriado ficaria
na dependência do resultado de complexas avaliações, o que é contrário ao
princípio da prevalência do interesse público sobre o particular.
Afora isso, são grandes as dificuldades relativas à avaliação de fundos de
comêrcio. Assim, aquilatar-se o real interesse, o qual deve ser traduzido em
moeda, de um ponto comercial é tarefa sujeita a fatores subjetivos, e mais do
que isso, aleatórios.
No que respeita aos Projetes de Lei n• 86, de 1975 e n• 35, de 1976, ambos centram o seu objetivo na introdução do critério da correção monetâria
trimestral no valor da indenização nas desapropriações, em lugar do critério
de correção anual.
Observou com muita oportunidade a Comissão de Finanças desta Casa
"que a Lei n• 6.036, de 15 de dezembro de 1975, jã modificou o dispositivo
que ora se pretende alterar~ dispondo, no mesmo sentido dos referidos Projetas, que a correção monetária será determinada segundo o índice trimestral
fixado pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República".
Ante o exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara n9
98, de 1976, pois consideramos ·carecer de base subordinar o poder expropriante a avaliações de ordem subjetiva, ao tempo em que também votamos
pela rejeição dos Projetas de Lei da Câmara n9 86, de 1975, e n9 35, de 1976,
porquanto o que ambos objetivam jâ estâ convenientemente estabelecido em
Lei.
Sala das Comissões, 27 de junho de 1979- Itamar Franco, PresidenteBernardino Viana, Relator- José Richa - Milton Cabral - José Lins Hehídio Nunes - Tancredo Neves.
PARECER N• 116, DE 1980
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Affonso Camargo
Retornam a esta Comissão os Projetas de Lei acima ~pigrafados, que
propõem alterações ao Decreto-lei n9 3.365, de 21 de junho de 1941, o qual regula as desapropriações por utilidade pública.
2. Em pronunciamento anterior, constante do parecer do ilustre Senador Jutahy Magalhães, esta Comissão rejeitou os Projetas de Lei da Câmara
n9s 86, de 1975, e 35, de 1976, considerando que "seu objeto comum jâ estâ
devidamente regulado pela Lei n• 6.306, de 15 de dezembro de 1975".
Quanto ao Projeto de Lei da Câmara n9 98,_ de 1976, aprovou-se o seu
reexame pelas Comissões de Ccnrstituição e Justiça e Economia, tendo em vista que, embora aquelas Comissões se tenham manifestado, anteriormente,
por sua prejudicialidade, conviria um exame mais detido do mérito da proposição, pois o âmbito material de suas disposições seria bastante diferente dos
outros dois Projetas.
3. Desse modo, reexaminando a matéria, objeto do PLC n9 98, de 1976,
que introduz normas específicas sobre a desapropriação de fundo de comércio no citado Decreto-lei n9 3.365, de 1941, a Comissão de Constituição CJustiça concluiu por sua constitucionalidade e juridicidade, deferindo a análise
do mérito à Comissão de Economia.
Esta, em parecer da lavra do ilustre Senador Bernardino Viana, observando que o ceferido PLC n9 98/76 objetiva dar nova disciplina à desapro-
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priação de imóvel no qual esteja instalado fundo de com~rcio, além de pretender caracterizar o ponto comercial como bem autônomo para fins de indcnização nos processos de desapropriação, opôs dois argumentos à viabilidade
da proposição.
·
Em primeiro lugar, alegou que "a proposta não é de todo conveniente
aos interesses da entidade expropriante, cUja posse do bem desapropriado ficaria na dependência do resultado de complexas avaliações, o que é contrário
ao princípio da prevaléncia do interesse público sobre o particular''.
Em segundo lugar, ugrandes são as dificuldades relativas à avaliação de
fundos de comércio. Assim, aquilatar-se o real interesse, o qual deve ser traduzido em moeda, de um ponto comercial é tarefa sujeita a fatOres subjetivos,
e mais do que isso, aleatórios".
Dessa forma, a Comissão de Economia rejeitou a proposição em exame,
quanto ao mérito.
4. Considerando corretos e convincentes os argumentos da douta Comissão de Economia, resta-nos encampar suas conclusões.
5. Ante o exposto, no âmbito de competência desta Comissão, somos
pela rejeiçao dos Projetes de Lei da Câmara n's 86, de 1975; 35, de 1976; e 98,
de 1976.
Sala das Comissões, 20 de março de 1980- Cunha Lima, PresidenteAffonso Camargo, Relator- Mauro Benevides- Pedro Simon- José Richa
- Jutahy Magalhães- Saldanha Derzi --Tancredo Neves- Jorge Kalume.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O Expediente lido vai à publicação.
A Presidência comunica que, nos termos do artigo 278 do Regimento Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n9 84, de
1978 (n• 2.540/76, na Casa de origem), que altera o Plano Nacional de
Viação, inclui trechos rodoviários na BR-467, e dá outras providências, por
ter recebido pareceres contrários, quanto ao mérito, das Comissões a que foi
distribuído.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Há oradores inscritos.

Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (AL. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente e Srs. Senadores:
No último dia 17, tive oportunidade de focalizar, desta tribuna, alguns
aspectos econômico-financeiros relativos ao primeiro ano da Gestão do Presidente Figueiredo. Dentre os resultados por mim focalizados, avaliei a quanto remontara a inflação entre 15 de março de 1979 e 15 de março do corrente
ano, portanto rigorosamente no primeiro ano do Governo Figueiredo. 81,7%
foi o percentual a que cheguei. Aventando, ainda, a hipótese de que essa taxa
de 81,7% viesse a repetir-se em cada um dos cinco anos subseqUentes, o atual
período presidencial ficaria marcado por uma inflação de 3.500%.
Todavia, quando fiz aqueles cálculos, o mês de março ainda estava em
curso, o que me levou a estimar em 2,4% o avanço da inflação na primeira
quinzena do referido mês, metade, portanto, da taxa de 4,8% por mim arbi~
trada para todo o mês~
Jâ agora, Porém, sabemos que a Fundação Getúlio Vargas revelou que a
taxa de inflação de março ascendeu a 6,6%, para surpresa geral, derrotando
folgadamente a minha estimativa de 4,8%. Admitindo que metade disso 3,3% - -sejã. o quinhão da primeira quinzena de março, chega-se à conclusão
de que a inflação efetivamente verificada no ano inicial do Governo João Figueiredo alçou-se a 83,5%.
Fazendo, a seguir, a mesma hipótese anterior, isto é, que a taxa do pri~
meiro ano se reproduza nos S anos restantes, a inflação correspondente aos 6
anos do Governo João Figueiredo ficaria não em 3.500%, conforme calculei
anteriormente, mas, em 3.717%.
Isto é simples hipótese, é bom repetir, mas não uma hipótese absurda,
vez que o preço do petróleo e os juros da dívida externa estão apostando corrida, e são eles, principalmente, que brincam de puxar a inflação pelos cabelos.
É azado lembrar palavras do Presidente Figueiredo, em discurso feito na
Associação Comercial do Rio de Janeíro, em 12 de setembro passado: 04 Meu
Governo mantém, na economia, as priOridades de combater a inflação e equi1ibrar o balanço de pagamentos".
A fim de possibilitar o mâximo de garantias à concretização deste grave
compromisso-presidencial, seria de boa prudência. a meu ver, que o Ministro
Delfim Netto, o Hércules da nossa economia, concentrasse exclusivamente
suas energias no coinbate à hidra inflacionária, trabalho não menos temerário do que enfrentar a própria Hidra de Lerna.
Assim, a disputa do Governo do Estado de São Paulo ficaria na dependência da vitória sobre a inflação e do restabelecimento do equilíbrio do ba"
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lanço de pagamentos, compromissos maiores do Presidente João Baptista Figueiredo.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Tem a palavra o nobre Senador

Roberto Saturnino.
O SR. ROJHtRTO SATURNINO (RJ. Pronuncia o seguinte discurso.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente c Srs. Senadores:
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Quando se trata de trabalhadores, onde não hã amigos do Governo, é dura a
lei. São ameaças, é o tratamento à base de hc!licópteros sobrevoando, em
vôos rasantes, com soldados armados de metralhadoras, apontando para
uma assembléia que se reunia pacificamente.
Enfim, Sr. Presidente, fica patente a diferença de tratamento quando o
assunto diz respeito a trabalhadores, a pessoas que não têm nenhuma razão
para se considerarem amigas do Governo. Mas, vamos além e colocamos a
mesma indagação no que respeita ao terrorismo, às atividades terroristas neste País. Todos nós sabemos, não há ninguém que ignore neste País o que sofreram os terroristas inimigos do Governo, anos passados. Mas, o mesmo
não se dã quando se trata de terroristas que põem bombas na Igreja de Nova
Iguaçu, pretendendo atingir o Bispo Dom Adriano Hipólito, ou na casa do
jornalista Hélio Fernandes,...ou no apartamento do Sr. Leonel Brizola, ou no
encontro do MDB jovem no Rio de Janeiro, ou na Assembléia do Rio Graride do Sul ou num simples comício do MDB realizado em fins de janeiro, no
Rio de Janeiro, na Tijuca, comício do qual participariam dois Senadores que
têm assento nesta Casa, entre os quais este modesto Senador que vos fala neste instante. Eu e o Senador Nelson Carneiro participaríamos de um comício
que seria realizado às 15 horas, no Rio de Janeiro, nos últimos dias de janeiro, no Clube do Salgueiro, na Tijuca, quando explodiu uma bomba colocada
no palanque daquele clube, c se nós não estivéssemos atrasados, tanto eu
quanto o Senador Nelson Carneiro, se tivéssemos .sido pontuais, se tivéssemos subido ao palanque às JS horas, conforme estava marcado, talvez, muito
possivelmente um de nós dois ou talvez nós dois, tivéssemos sido feridos, tivéssemos tido ferimentos graves ou, quem sabe, até perdido a vida, num ato
de puro terrorismo que, evidentemente, teve os seus efeitos, impediu a reali~
zação do comício. Mas, a verdade é que sobre este fato as autoridades não
cuidaram, absolutamente, de pesquisar, investigar. Houve um simples ato de
presença da polícia, sem maiores detalhes, sem maior profundidade nesse
exame e Q assunto morreu como morrem todos esses atos de terrorismo praticados por pessoas que não diria que são amigas do Governo porque, neste caso, não estão prestando nenhum serviço ao Governo, mas que são inimigas,
adversárias destes que são oposicionistas, que são os adversários do Governo
de hoje. Basta isto, Sr. Presidente, para que fiquem impunes, para que fiquem
à margem do rigor da lei, porque hã uma diferença flagrante de tratamento
em relação a outros fatos de terrorismo tão condenâveis quanto esses aos
quais me referi, mas que receberam um tratamento do maior rigor por parte
do Governo, poucos anos atrâs.

Não é por gosto ou por nenhuma vocação especial que fazemos nossas
críticas ao Governo, que· colocamos em execução a nossa ação política de
Oposição. Mas, não podemos deixar de apresentar a nossa estranheza e nosso
protesto pela diferença de tratamento que observamos, por parte do Governo, na aplicação dos rigores da lei, conforme a situação daqueles que seriam
alvo desta aplicação.
A verdade, Sr. Presidente, é que os amigos do Governo parecem -imuneS,
parecem desconhecer os rigores da lei.
Os banqueiros, Sr. Presidente, quando manipulam suas taxas de juros a
níveis insuportáveis para as atividades produtivas do País, quando desrespeitam mesmo as imposições da politica do Governo, recebem, quando muito,
advertências; são convocados a uma reunião de cavalheiros e nenhuma conseqUência mais pesada para eles advém deste encontro amigável entre autoridades e pessoas responsáveis pela aplicação de taxas extorsivas.
Assim, também, os grupos especuladores. Quando a especulação se dâ
na área financeira, nenhuma conseqUência tem para os especuladores.
Ainda há I 5 dias, assistimos surpresOS, assistimos constrangidos ao Sr.
Ministro Galvêas, na Câmara dos Deputados, declarar que uma das razões
que haviam determinado a venda das ações da Vale do Rio Doce, aquela venda tumultuada e inexplicável, teria sido o fato de o Governo haver detectado
manObras especulativas por parte de grupos econômicos-financeiros do PaíS;
no sentido de elevar artificialmente as cotações das ações da Vale do Rio Doce, para com isso ganharem comissões e lucros extraordinários nessas operações. No entanto, esses grupos niio foram sequer identificados, não foram·
objeto de nenhuma investigação especial e de nenhuma ação punitiva por
parte do Governo. Simplesmente o caso já teria sido encerrado se não fôssemos nós, a Oposição, estar a levantá-lo a todo momento, a exigir e a demandar explicações que até agora, lamentavelmente, não nos foram dadas.
Assim, também, Sr. Presidente, a corretora que desrespeita a lei - por~
que as instruções da Comissão de Valores Mobiliários têm força de lei- a
corretora que desconhece a lei, que desrespeita as instruções, assim como o
próprio Governo~ o próprio Ministro, o próprio Presidente do Banco Central
Assim, Sr. Presidente, as-coisas vão se pãssando, os fatos se multiplicanque dâ as ordens de venda tambêm não são atingidos por nenhuma medida do e nós não podemos deixar de registrar o nosso protesto, com veemência, e
punitiva; desconhecem as imposições da lei, os rigores da lei, as punições ad- de exigir por parte do Governo uma igualdade de tratamento. Que, nesses cavindas da lei. Por quê, Sr. Presidente? Porque- só pode ser a única expli- sos, a lei se aplique com a mesma isenção, com a mesma igualdade, com o
cação - se trata de amigos do Governo, amigos do Palácio, porque a lei é mesmo rigor, independentemente das pessoas, das correntes políticas, ou dos
clara, essa consciência existe, do desrespeito às recomendações, às políticas e interesses que estão por detrás dos que estão praticando esses atos. São atos
à letra da Lei. E, no entanto, essas pessoas não são atingidas pof nenhuma condenáveis, são atos proibidos por lei, são atos ilegais, são atos atentatórios
medida de carâter punitivo. Mas, enquanto isto, de outro lado, aos amigos do contra a civilização deste País e que estão a merecer uma atitude mais enérgiPalâcio tudo ê permitido, e no mâximo recebem advertências. Porêm, quando ca do Governo. Chega de complacência, Sr. Presidente. Os atos Vão se repe~
se trata de pequenos comerciantes que especulam com os preços, a punição é tindo e, amanhã, não teremos mais possibilidade, nenhum membro da Oposevera. Citei aqui o exemplo, cuja informação me havia chegado, dos comer- sição deste País, de um modo geral, de exercer a sua atividade, em decorrênciantes da cidade de Macaê, uma pequena e pacata cidade do Estado do Rio cia das sucessivas ameaças a que cada um de nós vai sofrendo no· correr dessa
de Janeiro, que foram atingidos por multas pesadíssimas, algumas delas supe- atividade.
riores ao próprio património dessas pequenas empresas. Por quê? Porque baiSr. Presidente, fica aqui o nosso protesto, fica aqui a nossa exigência de
xou em Macaé um batalhão de fiscais da Receita Federal, fazendo apurações que, de uma vez por todas, seja tomada uma atitude enérgica, uma apuração
nas vendas e nas contas desses comerciantes, pois haviam recebido denúncias rigorosa do Governo contra esses atos de terrorismo que vêm sendo praticade que alguns estavam cobrando preços ex:torsivos e resolveram aplicar mul- dos e que seja posto um fim, um paradeiro definitivo a esta sucessão de fatos
tas, e multas, como jâ disse, muito pesadas sobre esses empresários nacionais. infelizes que estão denegrindo a ilnagem não só do Governo, mas de todo este
Assim também os industriais que não são 111teiramente subservientes, os in- País. (Muito bem!)
dustriais que têm--um-a posiÇão política de certa independência, como é o caso
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra, para uma codo Sr. Ermínio de Moraes, como é o caso do Sr. Johann Peter, atingídos por
punições quãri.do aumentaram seus preços além do que havia sido permitido municação, ao senador Henrique Sãntillo.
pelo CIP, foram também alvo de puniÇões por parte do Governo. Por que?
O SR. HENRIQUE SANTILLO (GO. Para uma comunicação. Sem rePorque não se trata, no caso, daquilo que se poderia chamar amigos do Palá- visão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
cio, amigOs do Governo. São pessoaS iàdePendentes, são pessoas que riãO
O ilustre Senador Roberto Saturnino acaba de proferir palavras verdaprestam nenhuma espécie de subserviência ou de vassalagem aos interesses e deiras. Tem agido o Governo, neste País, sob dois pesos e duas medidas, deaos obietivos do Palácio do Planalto.
pendendo dos grupos que se formam, de pressão sobre o Estado. Um caso
Assim, também, Sr. Presidente, quando se trata de greve. A greve da so- típico, sem dúvida, é o da greve dos metalúrgicos do ABC~ Enquanto o Goja, no Rio Grande do Sul, não foi ilegal, foi urna greve vitoriosa e o Governo verno admite a permite a decisão, por exemplo, do Sindicato dos Refinadores
acabou cedendo às pressões dos produtores de soja. E por que Sr. Presidente? de Açúcar e de Álcool do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, de promover o
Porque entre aqueles produtores de soja havia alguns amigos do Governo e o ?oicote da produção do açúcar e do álcool, e procura enviar ao Rio o Sr. MiDeputado Marchezan que o diga. Então, no momento em que alguns amigos nistro da Indústria e do Comércio para dialogar com os produtores e lhes fazer
do Governo participam de um movimentO de greve, de um movimento de concessões, no caso dos trabalhadores, o Ministro do Trabalho, apenas por
/ock~out, esse movimento não é considerado ifega1, é atendido na sua plenitu- alto e por cima, de longe e pela televisão, tenta intimidá-los, ameaçando-os
de e o Governo não tem pejo de ceder às pressões que resultam desses amigos. permanentemente com a possibilidade de intervenção sindical. O mesmo tem
9
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ocorrido com todos os processos de /ock-put, neste País, cm que os grupos, os
grandes oligopólios têm conseguido do Governo as concessões que querem e
que almejam. Na greve dos metalúrgicos do ABC, inclusive, a instransigência
das multinacionais- digo multinacionais, porque a FIESP estâ toda ela, hoje, dominada pelo grupo dos 14, constituído por representantes ou testas-deferro das grandes multinacionais do setor metalúrgico- a intransigência dessas empresas multinacionais se dá e se apóia na atitude do próprio Governo,
que acabou por criar-lhes a convicção de que haverâ intervenção sindical, na
seqüência desse jogo de cartas marcadas, sem dúvida. O Estado, na verdade,
ao contrârio de servir aos interesses das maiorias, ou da sociedade como um
todo, transformou-se em simples sistema de equilíbrio, de catalizador dos interesses capitalistas deste Pafs, concentrados, sobretudo, nos oligopóliris internacionais. Todo o oneroso aparelhamento estatal, com suas mordomias e
seus mandarins, de todas as espécies, têm se transformado, na ação, em testade-ferro dos grandes complexos empresariais transnacionais.
Mesmo com todas as pressões intimidatórias, nós acreditamos, Sr. Presidente, que não serâ fácil arrancar ao Tribunal Superior do Trabalho a ilegalidade do movimento grevista do ABC, jâ que a própria lei salarial não define
os critérios de estabelecimento do fndice de produtividade e as lideranças sinclicais têm respeitado as decisões de suas bases sindicalizadas e, inclusive, não
promovendo, nas portas das fábricas, os chamados piquetes.
0 Sr. Mauro Benevides (CE) _ Permite v. Ex• um aparte?
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Por outro lado, nada mais ridículo que a acusação de elitismo feita pelo
Governo, ou setores do Governo, aos trabalhadores metalúrgicos do ABC,
como se todos fossem trabalhadores de grandes vencimentos, de grandes salãrios, quando, na verdade, se sabe que sua esmagadora maioria ganha menos
de três salãrios mínimOs e residem nas favelas de Santo André, de São Sernardo e de São Caetano.
Por outro lado, Sr. Presidente, os professores da rede oficial de ensino de
Goiãs reto[ham, hoje, às aulas, após quarenta dias de greve por reivindicações jti.stíssiínas, centradas não apenas a nível de aumento salarial, mas,
também, a nível da valorização do ensino no Estado. Cabe, agora, ao Griverno do Estado recebê-los, ouvi-los e atendê-los através de sua entidade de classe, o CCOtfO de Professores de Goiãs, que soube conduzir o movimento na or-,
dem, buscando pressionar, isso sim, já que isso é legítimo, o GOverno doEstado para que ele pudesse adquirir, pelo menos, um pouco de sensibilidade
capaz de lhe permitir atender~-em Parle, -ao menos, às reivindicações justas e
legitimas desta classe, cuja missão é heróica e sublime de estar sobrevivendo
miseravelmente com um salãrio de fome, não apenas em Góiâs, lnas em todo
o País.
Este é um ponto importantíssimo. Não se pode pretender reformular o
ensino, não se pode discutir nem mesmo os aspectos de uma reforma mais
ampla e mais profunda no ensino brasileiro, capaz de transformar a educação
num instrumento de cultura. da sociedade brasileira para ela mesma poder,
conscientiz"ando-se, educando-se politicamente, buscar as transformações nas

O SR. HENRIQUE SANTILLO (GQ) - Com muito prazer.
estruturas sociais econômicas deste País injustas. Não se pode pretender isto
0 Sr~- Mauro Benevides (CE) __ Nobre Senador Henrique Santillo, na sem que se dê ao professor, de ensirio primário, ao professor de ensino secun-

Coniissão Mista que apreciou a reforma salarial se debateu 0 problema rela- dârio e ao professor Universitário, as condições mínimas que lhes permitam
cionado com a produtividade, os representantes do antigo MDB fizeram uma sobrevivência digna na sociedade brasileira.
questão de enfatizar a necessidade de tornar explicito o cãlculo dessa produti-

Era o que tinha a dizer Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

vidade. Lamentavelmente, porém, a maioria dessa Comissão não foi sensível
O.Sr. Aderbal Jurerna (PE)- Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
a essa exigência e nós nos defrontramos então com todos esses problemas que
0 SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) _ Com a palavra, como Líder, 0
angustiam as classes trabalhadoras brasileiras.
nobre Senador Aderbal Jurema.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (GO)- Perfeitamente! Isso, inclusive,

O SR. ADERBAL JUREMA (PE. Como Líder. Pronuncia o seguinte

como reivindicação das lideranças sindicalistas do Pafs que, autenticamente,
representam 08 trabalhadores organizados.
discurso. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Agora, Sr. Presidente, 0 certo ê que qualquer decisão desse órgão supeTenho aqui uma nota do Ministério do Trabalho sobre a greve dos metarior da Justiça do Trabalho de decretar a ilegalidade do movimento serâ niti- lúrgicos. ainda há pouco examinada pelo Senador Henrique Santillo, de
damente política, como forma dC gOlpear o sindicalismo brasileiro autêntico. Goiás.
Iniciamente queremos dizer que a Maioria só tem um interesse, que é o
Se o próprio Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, com todos os de conseguir a harmonia, neste País, entre o capital e o trabalho. Por isso a
seus condicionamentos que existem, não encontrou subsídios nem fórmulas nossa posição, ao ler esta nota que nos foi enviada pelo Sr. Ministro do Traque lhe permitissem declarar a ilegalidade do movimento grevista- decidin- balho, é a de contribuir para esclarecer o povo brasileiro a respeito do movido, portanto, politicamente, e não do ponto de vista estritamente técnico, · mcnto grevista de São PaulO~-que nós respeitamOs, e que. até agora, a poSição
quanto ao índice de produtividade a que fazem jus os trabalhadores metalúr~ do Governo tem sido a de procurar encontrar uma fórmula de conciliação engicos - estâ implicito o reconhecimento da legalidade do movimento como tre trabalhadores e empresários.
forma de pressionar as multinacionais por melhores salários aos metalúrgicos
A nota explica 0 seguinte:
brasileiros.
No entanto, toda a encenação jã foi montada e a intransigência patronal
A GREVE DOS METALÚRGICOS
estâ nela inserida, com a certeza, cada vez maior, da intervenção sindical no
Os
empregados
formulavam rol de reivindicações bastante amABC. Ao Governo federal, sem dúvida, caberia intervir na FIESP,
plo, centralizando sua aspiração no aumento real de 15% além do
obrigando-a a enquadrar-se aos propósitos de evitar a avalanche da crise soINPC, a título de produtividade.
cial pela negociação da estabilidade no emprego, durante os próximos doze
As negociações prosseguiram atê o impasse final, quando os
meses, como querem os trabalhadores. Esta é a forma de evitarem-se o deempregadores ofereciam aumento total de 5% e os empregados resemprego na área e a rotatividade da mão-dC-obra, artifício de que lança a
duziram seu pedido para 5.88, com o escalonamento de 7.0 (atê 3
mão, para aviltar o seu valor dentro da própria legislação trabalhista injusta e
sal. mínimos), 6.5% (3 a lO sal. mínimos) e 4.0% (acima de dez sal.
inócua.
mínimos).
Mais uma vez, d~;sta tribuna, denuncio o propósito político de golpear o
Entretanto, ao reduzir o pedido para 5.88 os sindicatos agregamovimento sindicalista brasileiro, centralizado no ABC, como forma de
ram, agora de forma proeminente, um dos itens do grande rol inicial
conquista, sem dúvida, da Central Única dos Trabalhadores.
e que se referia à estabilidade no emprego, atê então não valorizado
Aqui cabe, também, sobre este aspecto, uma acusação de atuação sobre
como ponto de importância fundamental no pedido ou nas negodois pesos e duas medidas, porque, enquanto se permite à classe patronal, a
ciações. No ano passado, o "item-motivação" escolhido para o enunificação nacional dos seus interesses, não se permite aos trabalhadores que
durecimento e deflagração foi o que se referia ao ..delegadose unam, nacionalmente, através de uma central única. Ao Ministério do Trasindical", que embora ainda neste ano conste do pedido, não foi o
balho, caberia a defesa dos trabalhadores brasileiros e não dos interesses das
utilizado como cavalo-de-batalha, preferindo~se o que as lideranças
multinacionais.
entenderam como de maior apelo para a massa trabalhadora: a estaNão cabe, aqui, o pretexto de que ê preciso defender a economia como
bilidade no emprego.
um todo, para defender apenas o empresariado, porque, na verdade, muito
Infrutíferas as negociações, a Federação patronal suscitou a
mais importante do que isto ê tentar redistribuir as riquezas nacionais cons--instauração do dissfdio coletivo perante o TRT. Este realizou autruídas nestes últimos 15 anos, pelo valor, também, do trabalhador brasileiro
diência de conciliação no primeiro dia do movimento paredista,
e que dela não tem usufruído.
quando novamente foram frustradas as insistentes tentativas de ce.
A exata medida de sua ação, precisaria estar contida nos limites dos intelebração de acordo.
resses dos próprios trabalhadores brasileiros. O Estado, no entanto, tem sido
Os empregados já perceberam que o índice reivindicadO por úlclassista na medida em que exerce a defesa do grande empresariado e dos
timo, perante a Delegacia do Trabalho (5.88%) tinha possibilidades
banqueiros.
de ser aceito pela categoria econômica, toda via, ao crigír~se como
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ponto de honra a conquista da estabilidade, estavam fechados os canais da conciliação, posto que plenamente sabido ser definitiva a negação patronal a essa Cláusula.
Ainda no.dia I~ de abril, logo ap6s a audiência de conciliação,
o Tribunal decidiu a matéria, deferindo:
19 - rejeitar a reclamada declaração de ilegalidade do movimento grevista;
29- deferir aos SUSCitados as seguintes concessões:
a) correção salarial de 22% sobre os salários da data-base,
calculando-se sobre o total 39,9%, correspondente ao INPC dos últimos seis meses, multiplicando~se o resultado pelos coeficientes do
art. 2•, da Lei n• 6.708/79;
b) fixar o aumento, a título de produtividade, de 7% para os
empregados que percebem até três salários mínimos e 6% para os
demais;
c) conceder igual reajustamento aos empregados admítidos
após a data-base, sobre o salário de admissão, respeitados os limites
pagos aos empregados mais antigos, exercentes de iguais funções,
admitidos até doze meses anteriores à data-base, deduzidos os aumentos posteriormente concedidos, à exceção dos decorrentes de
promoção, transferência, equiparação e término de aprendizagem.
Não havendo paradigma ou em se tratando de empresa constituída
após a data-base, o aumento será na proporção de 1/12 por mês de
serviço;
d) vigência de um ano, a partir de I• de abril, de 1980;
e) salârio normativo correspondente a I 1/12 do rejljustamento
vigente à data de ajuizaitiento do dis.sídio;
f) garantia ao empregado admitido para a função de outro,
dispensado sem justa causa, de igual salârio ao do empregado de
menor salário na função;
g) garantia de igual salário ao substituto, nos casos de substituição temporâri3 ou prolong.ida;
h) obrigatoriedade de entrega, pelas empresas, de carta-aviso,
em caso de dispensa fundada em justa causa ou falta grave, sob pena
de gerar presunção de dispensa imotivada;
·-i) fornecimento gratuito aos empregados de uniformes, rou~
pas, óculos, capacetes, aventais, macacões, botas, calçados, lu vas e
outros tipos de equipamentos pess.oais, quando exigidos na pres·
tação dos serviços;
j) estabilidade provisória à empregada gêSÚ:mte até .sessenta
dias após o término do período de afastamento compulsório;
k) abono de faltas ao empregado estudante, por ocasião da
prestação dos exames escolares, condicionado à prévia comunicação à empresa e comprovação poster:-ior;
I) estabilidade ao empregado vitimado por acidente de trabalho até sessenta dias após a alta médica;
m) estabilidade provisória do empregado em idade de prestação do serviço militar, desde o alistamento até 30 dias após odesligamento;
n) reconhecimento pelas empresas, dos atestados médicos e
odontológicos, dos facultativos dos sindicatos, quando por força de
convênio cOin o· lNAMPS;
o) fornecimento obrigatório pelas empresas, de comprovantes
de pagamento, com a identificação destas, cori.tendo os valores pa~
gos e descontos efetuados, inclusive recolhimentos para o FGTS;
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p) desconto assistencial de Cr$100,00 dos empregados, asso~
ciados ãu não, por ocasião do primeiro pagamento dos salários já
reajustados em favor das entidades de trabalhadores, importância a
ser recolhida em conta vinculada sem limite na Caixa Econômica
Federal;
q) multa de Cr$150,00 por empregado, em caso de descumprimento de qualquer das cláusulas contidas na norma coletiva, rever..
tendo o seu beneficio a favor da parte prejudicada;
No que se refere a rejeição de ilegalidade da greve, o julgado
fundamenta sua posição afirmando que a Lei n9 4.330..;.... disciplina..
dora do direito de greve- não contém permissivo que embase a de~
claração dessa ilegalidade. Menciona também que, apesar do farto
noticiário, ainda não se tinha, durante o julgamento, informes mais
esclarecedores quanto às condições de eclosão do movimento de
modo a permitir juízo seguro.
Acrescenta que a manifestaçãO do Tribunal deve ficar restrita ao processamento de uma lide coletiva destinada a estabelecer normas e condições de
vigência futura, afastada a qualificação de fato passado ou declaração abstrata de prátie;a faltosa ou ilegai..Para esse posicionamento, o TRT, pot votação
·de reduzida maioria (13 a 11) apoio~-se fundamentalmente em recente julgado do Tribunal Superior do Trabalho (TST-RO-DC-470/79) que acaba por
concluir que falece competência ao Tribunal pa~a a declaração de ilegalidade
do movimento.
Com isso, conclui-se que se algum empregado for punido em razão de ter
participado da greve, este poderá dirigir-se à primeira instância da Justiça
Trabalhista, através de dissídio individual, que seria a competente para uma
decisão de mérito.
No que pertine à eventual intervenção nas entidades sindicais promotoras do movimento ou punição pelo MTS a dirigentes sindicais que tenham
pautado sua conduta em contrariedade à lei: agindo no seu sentido da conturbação social, fica a autoridade administrativa com ampla liberdade de deci~
são, por força dos artigos 528 e 553 da CLT, independentemente do acórdão
do Tribunal Regional.
Na verdade, a greve, capitaneada pelos sindicatos de metalúrgicos do
ABC, posteriormente à decisão do Tribunal que definiu índice de aumento
razoavelmente superior (6,3%) ao último pedido dos empregados (5,88%)
revela-se como instrumento político para a afirmação de lideranças que passa
a utilizar os trabalhadores como mass-a de manobra para o atingimento de
objetivos de pequenos grupos e ~revelia dos grandes contingentes dos assalariados, que já estão sendo impedidos de comparecer ao trabalho ·devido à
ação dos piquetes em plena ativídade e às constantes ameaças de agressão, algumas já constatadas.
A Tabela a seguir apresenta exemplos de acréscimos de salários ocorridos no periodo de abril de 1979 a abril de 1980. São apresentados os percentuais de aumento correspondentes à decisão do Tribunal Regional do Trabalho. Compara estes acréscimos com o índice de aumento de preços estimado
pelo DIEESE para o período. Apresenta, como conseqüência, em sua última
coluna, os percentuais de acréscimo que excedem o índice de aumento do custo
de vida do DIEESE. Nela se pode verificar que a decisão do Tribunal implicou na concessão de acréscimos de salârios superiores ao índice de custo de
vida estimado. por entidade que presta serviços aos próprios sindicatos. Portanto, a decisão judicial implicou na concessão de substancial aumento de salário real dos metalúrgicos.
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Era o que tinha a dizer? Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira.

O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Eunice Michiles- Evandro Carreira- Raimundo Parente- Alberto
Silva- Bernardino Viana- José Lins- Agenor Maria- Dinarte MarizHumberto Lucena- Jutahy Magalhães- Dirceu Cardoso- Murilo Badaró - Tancredo Neves- Lãzaro Barboza- Vicente Vuolo- Leite Chaves
- Evelãsio Vieira - Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Estã finda a Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n9 15, de 1980? do
Senador Louriva,l Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, dos artigos dos Jornalistas Austregésilo de Athayde e Carlos Castello Branco, re~ativos à vida de J9sé Américo de Almeida.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queira permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição.

S a seguinte a matéria cuja,transcrição é solicitada:
O ADMIRÁVEL JOS~ AM~RICO DE ALMEIDA
Austregési/o de A thayde

Rio -José Américo de Almeida terminou, na manhã de ontem, a sua
longa e gloriosa caminhada, e a sensação dolorosa de sua perda não é menor
do que se o grande homem ainda se encontrasse no vigor dos seus anos de
criação literária e ativa e generosa participação na vida política do Pafs. Era,
provavelmente, ao mesmo tempo, o mais velho dos membros da Academia
Brasileira de Letras, lustre de uma corporação intelectual que o contava er-tre
os maiores que a ela pertenceram, mas tambi:m o estadista mais experimentado deste Pafs 1 cuja palavra de conselho tantas vezes se impôs a marcha do
nosso destino nacional. Bem sabíamos que a hora desta amargura se aproxi-

mava, nem por isso atenuou-se o choque que os seus companheiros, seus amigos, seus admiradores e seus correligionãrios de todo o Brasil e a sua famnia
recebem na hora em que se confirma a notícia do seu desaparecimento.
Não são muitos os homens públicos que, como ele~ tenham alcançado
em vida a unanimidade da reverência que hoje cerca o seu nome. Mesmo os
a4versários mais CnipedCfriidos reConhecem e proclamam que José Américo
de Almeida foi um dos maiores cidadãos do seu tempo? exemPlo de honradez,
de virilidade e coragem e de profundo amor à sua terra, essa pequena Paraíba
que tem dado à Nação algumas figuras mais ilustres de que se honra c legitimamente se orgulha. A sua palavra de bom senso, sinceridade e leal desinteresse pronunciada sempre com segurança e energia, não era possível opor
contraste, tal a sua retidão, clareza de linguagem e indiscutível amor patriótico.
Em alguns lances da nossa história atribulada, quando se iniciou o processo revolucionário em que ainda nos encontramos, José Américo, que foi
um dos seus desencadeadores_, que tanto lutou pela autenticidade dos seus
propósitos de liberalismo e justiça social e política, alteou-sc como arauto na
coerência dos seus ideais e apontou os rumos que mudaram a face dos acontecimentos. Foi assim em 1945, quando a sua palavra animosa, às vezes em tom
imperativo, deu o golpe com a libertação da Imprensa? que pôs abaixo as espúrias iitstituições do Estado Novo.
Ele irrompeu na vida politica com a mesma força com que o fizera antes,
lançando seu romance ..A Bagaceira", ponto de partida de uma renovação literãria nordestina, que teve como tema principal os problemas sociais, económicos e políticos da região. O grande Tristão de Athayde, cujo senso crítico
ainda não foi superado, anunciou à Nação a presença de José Américo cm
sua vida literária, que aparecia desde logo com o valor de um mestre em sua
arte e~ de então por diante, foi em política e literatura uma das forças impres~
cindíveis dentro de nossa vida cultural. Todo o povo brasileiro estâ de luto e
acompanha a Paraíba com a mais viva expressão do sentimento dessa perda.
Em torno do seu túmulo uniu~se a Nação reconhecida e grata aos enormes e
insubstituíveis serviços que José Américo de Almeida lhe prestou e tão cedo
ninguém virá para substituí-lo.
xxx
A morte de José Américo de Almeida, aos 92 anos de idade, encerra um
belo momento cívico da vida brasileira. Sua personalidade transcende à experiência política que o destino lhe reservou e que viveu com bravura. Ele tem
um lugar à parte na nossa literatura e na pesquisa social. Mas a vida pública o
tornou tão conhecido quanto os seus romances pioneiros e ela é o ponto de
referência obrigatório num registro político.
Governador do seu Estado em horas tormentosas, grande Ministro do
Nordeste, sempre atendeu aos chamamentos cívicos sem ressentimento. Afastada sua candidatura à Presidência da República pelo golpe de estado de-
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1937, ele voltaria a servir à nação denunciando o esgotamento da experiência
ditatorial e levando de roldão com uma só entrevista uma censura que perdurava há oito anos. Restaurado o regime, compareceu à Constituinte como Senador, voltou ao Governo da Parafba e atendeu à convocação de Getúlio
Vargas, eleito Presidente pelo povo, para servi-lo novamente como Ministro.
O drama final do falecido Presidente o afastaria da vida pública como se pressentisse que sua êpoca iniciada na guerra dos sertões da Parafba, se encerrava
naquele episódio.
Em seu Estado, contudo, continuou o patriota vigilante e o inspirador
dos diversos Governos que se sucederam, na medida em que a experiência e o
bom conselho ajudam os estadistas mais novos. Ele não era na sua velhice um
morto-vivo, mas uma presença ativa a cobrir o passado e o presente do seu
Estado.

4. Que as formas -alternativas de financiamento à educação constituam
uma estratégia complementar e adicional aos encargos governamentais.
5. Que o pagamento de anuidades e taxas escolares não seja considerado suficiente para resolver o grave problema do financiamento do ensino superior.
6. Que se reconheça a necessidade de assegurar às instituições universitárias a indispensâvel autonomia de gestão financeira e a transferência de recursos, prevista na Lei n1J 5.540, sob forma de dotação global, como condições bãsicas para desempenho satisfatório de suas funções.
Finalmente, sem desconhecerem a grave situação econômico-financeira
por que passa o País, os Reitores salientam que toda tentativa de restituir às
instituições universitárias as condições requeridas para o seu funcionamento
condigno envolve, necessariamente, profunda revisão da presente política saCarlos Castel/o Branco larial. Neste sentido, de maneira unânime aplaudem a iniciativa do Sr. Ministro da Educação e Cultura, Prof. Eduardo Portella, de propor a reestruturação da carreira do magistêrio, pressuposto do exercício permanente de uma
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Item 2:
pedagogia da qualidade.
Votação, em turno único, do Requerimento n1J 25, de 1980, do
Curitiba - PR, 25 de janeiro de 1980."
Senador João Calmon, solicitando a transcrição, nos Anais do SeO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 3:
nado Federal, do documento final da reunião plenâria do Conselho
de Reitores das Universidades Brasileiras, realizada em Curitiba,
Votação, em turno único, do Requerimento n1J 28, de 1980, do
durante o mês de janeiro do corrente ano.
Senador Franco Montoro, solicitando a retirada do Projeto de Lei
do Senado n1J 282, de 1979, de sua autoria, que dispensa a concorEm votaçãO.
dância do empregador no caso de opção pelo empregado pelo sisteOs Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão.
ma do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
(Pausa.)
Aprovado.
Em votação o requerimento.
Serâ feita a transcrição.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
E a seguinte _a matéria cuja transcrição é solicitada:
"CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS
DOCUMENTO FINAL

Aprovado,
O projeto a que se refere o requerimento que vem de ser aprovado serâ
arquivado definitivamente.
Em conseqUência, a Presidência declara prejudicado o Requerimento n1J
34/80.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 4:
Os Reitores das Universidades Brasileiras, ao término de sua XXX ReuDiscussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela
nião Plenária, realizada na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, de
Comissão de Redação em seu Parecer n• 88, de 1980), do Projeto de
23 a 25 de janeiro de 1980, registram, neste Documento, as mais importantes
Lei do Senado n9 260, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que
constatações e proposições a que chegaram, quando da análise do tema: Fiinterpreta o parágrafo único do art. 11 da Lei n• 6.082, de 10 de junanciamento do Ensino Superior.
lho de 1974.
I. De início, reconhecem os Reitores o significado c alcance do esforço
para a integração do ensino superior à política de universalização da eduEm discussão a redacão final, em turno único. (Pausa.)
cação bãsica, com prioridade nas ações voltadas para as zonas rurais e perifeNão havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
rias urbanas, bem como os programas de ação cultural, a que se propõe, no
Encerrada a discussão, a redação final é dada como definitivamente
momento, o Ministério da Educação e Cultura. Tal ênfase política vem re- aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
forçar a convicção do insubstituível e relevante papel que cabe à UniversidaA matêria vai à Câmara dos Deputados.
de no desenvolvimento do País, sem privilegiamento de graus de ensino. NesE a seguinte a redação final aprovada
se sentido, entendem que se estará dando significativa contribuição para asolução de um problema único, embora com múltiplos aspectos, o da educação
Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 260, de 1979, que
nacional.
interpreta o parágrafo único do art. 11 da Lei n• 6.082, de lO de julho
2. Os Reitores observam, com preocupação, que não hã uma consciênde 1974.
cia nacional de que a educação, inclusive nos programas do Governo, deva
ser prioritâria para o desenvolvimento do País.
O Congresso Nacional decreta:
3. Reconhecem e lamentam a reduzida participação do ensino superior
Art. 19 A Administração Pública a que se refere o parágrafo único do
nas estratégias da ação governamental.
4. Conseqüentemente, enfatizam os -Reitores que a progressiva dimi- art. li da Lei n• 6.082, de 10 de julho de I 974, é a de âmbito federal, estadual
nuição da parcela destinada à educação no orçamento federal, subordinada a ou municipal.
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
critérios de racionalidade econômica, aplicáveis a outros investimentos, vem
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
provocando um desequilíbrio entre os recursos financeiros necessários e as tarefas fuiidamentais do ensino superior, com tendência a tornar a UniversidaO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 5:
de institucionalmente inviâvel.
Discussão, em turno único (apreciação preliminar da juridici5. Observam que tal tendência é fruto de uma visão unilateral do prodade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de
cesso de desenvolvimento do País que, nesses últimos anos, privilegiou invesResolução n9 53, de 1979, do Senador Aderbal Jurema, que modifitimentos de retorno rápido, em detrimento da educação, de efeitos multiplica o inciso II do art. 339 da Resolução n' 58/72 (Regulamento Adcadores mais profundos e permanentes.
ministrativo d-o Benado Federal), tendo
Diante disso, impõe-se, como necessária e urgente, a mobilização da
PARECER, sob n• 56, de 1980, da Comissão:
consciência nacional em favor da educação e de uma ação governamental ins- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.
pirada nas seguintes premissas:
I. Que a educação seja reconhecida como prioridade fundamental no
Em discussão o projeto, em turno único, quanto à juridicidade. (Pausa.)
processo de desenvolvimento do País.
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão.
2. Que se aplique o preceito, consagrado na Constituição de 1946, da
Em votação.
obrigatoriedade de investir, em educação, pelo menos 12% da Receita da
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham.
União e 20% da dos Estados.
(Pausa.)
3. Que se crie um Fundo Especial para o ensino superior oficial e partiRejeitado.
cular, sem prejuízo dos recursos destinados ao ensino do {9 e 29 graus.
A matêria vai ao Arquivo.
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2 o seguinte o projeto rejeitado
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 53, DE 1979
Modifica o inciso II do art. 339 da Resolução no 58/72 (regulamento Administrativo do Senado Federal.)
O Senado Federal resolve:
Art. 1• O inciso II, do art. 339, da Resolução no 58, de 1972, passa a ter
a seguinte redação:
"Art. 339.
II - quanto aos Gabinetes dos Senadores, perante os respectivos Chefes."

Art. 2~'
Art. 311

Revogam-se as disposições cm contrãrio.
Esta Resolução entrarâ em vigor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Item 6:

Discussão, em ségUndo turno, do Projeto de Lei do Senado n~'
65, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que dã nova rodação ao
no II do parãgrafo único do art. 258 do Código Civil, tendo
PARECER, sob no 1.224, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juriclicidade c, no mérito, favorável.
Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, o projeto é dado como aprovado, de acordo com
o art. 315 do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Redaçã.o.
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nosso crescimento demográfico com os EUA, que têm quase o dobro de nossa população (218 milhões de habitantes) e seu crescimento anual é de I milhão de pessoas e mais 400 mil imigrantes. Se compararmos com a União Soviética, outra grande nação (com 260 milhões de habitantes), seu crescimento
populacional é de 2.300.000 pessoas por ano. Crescemos, pois, três vezes o
que crescem os Estados Unidos e bem mais que a União Sociética.
Mas, a pergunta se impõe: deveríamos jã nos considerar um Pa!s superpopuloso? Sei que podemos afirmar que nossos 120 milhões de habitantes
não representam perigo de superpopulação, porque há espaço para muito
mais, mas superpopulação definida como "ocorrendo quando há excesso de
pessoas e·m relação aos recursos utilizáveis, ou quando há diminuição de rek
cursos, ou qu3ndo aumenta o número de desempregados ou a taxa de subemprego, ou quando hâ uma combinação desses fatores." - Dentro deste conceito somos, não podemos negar, um País superpopuloso.
Não hã dúvida de que estamos crescendo demais e que este crescimento
cria desequilíbrio entre os recursos disponíveis c os que se tornam necessários
para atender à crescente demanda.
Lamento, Srs. Senadores, ter que relembrar dados conhecidos por todos,
porém eles merecem ser repetidos para evitar uma atitude complacente quando adquirimos familiaridade com os fatos desagradãveis.
A mortalidade infantil no Brasil estâ situada, lamentavelmente, entre as
mais altas do mundo; enquanto nos pafses desenvolvidos 5% das mortes são
de crianças com menos de 5 anos, no Brasil esta taxa sobe a 50%.
A taxa de mortalidade infantil é na
Suécia
de 12,9%
por 1.000 nascimentos
Japão
de 15%
por 1.000 nascimentos
Inglaterra
por l.OOO nascimentos
de 18,3%
Estados Unidos
de 22%
por 1.000 nascimentos
Argentina
por 1.000 nascimentos
de 59%

No Brasil, é de 105 por 1.000 nascimentos- 8 vezes maior que a Suécia .
Analisando as estatísticas internas, verificamos que Estados do Norte e do
Nordeste assumem cifras alarmantes comq, por exemplo, a Capital Maceió,
PROJETO DE LEI DO SENADO No 65, DE 1979
com 213 mortes por 1.000 nascimentos, c Recife, com 256.
Dá nova redação ao n9 II do parágrafo único do art. 258 do CódiAptSãr cio grande esforço feito fio terreno da educação, temos aí ainda
go Civil.
uma enorme dívida ·social. Por exemplo: a mão-de-obra brasileira é de 30 mi~
lhões de pessoas, das quais 10 milhões são analfabetas; precisamos alfabetiO CongresSo Nacional decreta:
Art. 1o O no II do parãgrafo único do art. 258 do Código Civil passa a zar esta parcela e prepará-la com um treinamento profissional de modo a darlhes uma maior produtividade; mas, se quiséssemos enfrentar esse desafio,
vigorar com a seguinte redaÇão:
teríamos que contar com 60.000 professores durante S anos.
II - Da pessoa maior de sessenta anos.
Para completar nossa tarefa educativa da faixa etária dos 6 aos 20 anos
Art. 29 A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação.
(25 milhões de pessoas), teríamos pelo menos que dobrar o número de profesArt. 39 Revogam-se as disposições em contrârio.

.2 o seguinte o projeto aprovado

sores.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Esgotada a matéria constante da
A UNESCO proclama que o homem comum precisa de 12 anos de estuOrdem do Dia.
dos para modestamente habilitar-se a sobreviver; enquanto nos EUA, Suécia
Hã oradores inscritos.
e Inglaterra o tempo de aula exigido é de 6 horas e no Japão 8, nós não temos
Tem a palavra a nobre Senadora Eunice Michiles.
condições de absorver toda a população em idade escolar nem para 3 horas.
A SRA. EUNICE MICHILES (AM. Pronuncia o seguinte discurso.)- Para mais se alfabetizar, pagamos salários indignos às professoras, e mesmo
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
assim disse há algum tempo o Secretário de Educação do Rio de Janeiro que
Duas correntes radicais, eXaltadas, carregadas de tons emocionais, de todo o Orçamento do Estado seria consumido se se quisesse atender às exipronto se manifestam quando se fala em planejamento familiar ou controle gências para fazer "boa educação" naquele Estado.
de nascimentos. De um lado, aqueles que acreditam que o excesso de nasciHabitação: aí reside talvez a nossa mais aguda dívida social. Para aten~
mentos é culpado de todos os males e que, ao restringi-lo, se solucionariam der ao crescimento demográfico de nossas cidades, segundo Rubens Vaz da
todos os problemas do País; para estes, as teorias do inglês Malthus são a sua Costa, e para reduzir um pouco o deficit habitacional, precisaríamos estar
bíblia e fonte de inspiração. De outro lado, encontramos os que, de forma ati- construindo no momento. um milhão de habitações, e apesar do grande pro~
mista, crêem que a população se autonivelarâ naturalmente. Consideram a grama financiado pelo Banco Nacional da Habitação, estamos conseguindo
família, mesmo aquelas numerosas que não se podem manter, como a base da construir pouco mais de 300 mil habitações, com isso acumulando um problesociedade e atiram no primeiro grupo a pecha de individualistas e até de imo- ma bastante grave.
rais. Dentre estes, Marx foi dos mais virulentos em seus enfoques, chamando
No campo do saneamento, ainda segundo Rubens Vaz da Costa, o BNH
os malthusianistas de canibais.
vem fazendo um esforço gigantesco através do PLANASA e os resultados já
A partir de 1965, depois da Conferência de Belgrado, surgiu um ponto de se fazem sentir, mas ainda existem milhares de cidades brasileiras que não
vista mais moderado, que reconhecia que a superpopulação representa um contam com serviços de esgotoS c muitas não têm água encanada.
problema grave para o qual não hã apenas uma solução.
Outro dado importante relacionado com o rápido crescimento populaCteio que o problema da superpopulação deva ser encarado com realis- cional é a necessidade da criação de empregos; precisamos criar 1,5 milhão de
mo, sem reticências e sem atitUde de .. enterrar a cabeça riã areia''.
novos empregos por ano. E quando se fala num "desaquecimento" ou "reces·
Não há como esquecer, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que somos hoje o são", nos assustamos pelos milhões de pessoas, especialmente jovens, que es6~' Pafs mais populoso do mundo; temos perto de 120 milhões de habitantes e tão chegando ao mercado de trabalho sem oportunidade de trabalhar e da
continuamos apresentando taxas de crescimento populacional acelerado.
tensão que isso poderá desencadear.
Segundo dados do IBGE, em 1976 nasceram no Brasil mais de 4 milhões
Não podemos negar a escassez de empregos ou o aumento crescente de
de crianças vivas; dos pafses com mais de 50 milhões de habitantes, o Brasil é "subempregos" - nem faminto, nem saciados, nem empregados, nem deo que mais cresce; a cada ano acrescentamos o equivalente à população do sempregados ...
Uruguai à nossa população.
Nos útimos anos~ alguma coisa tem melhorado na qualidade de vida do
Crescem mais do que nós, apenas a China, a India e a Indonésia. Para fa- brasileiro, apesar da mâ distribuição de renda, mas mesmo assim dizem os
zermos uma comparação fora dos pafses asiáticos, poderíamos comparar o nutricionistas, como Margarida Rego Barros, que no Brasil a fome é endêmi-
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ca e que 60% a 70% da sua população é desnutrida, isto ê, mais da metade de
sua população está em permanente estado de fome.
Todos sabemos que a mã alimentação compromete não só o desenvolvolvimento do corpo, mas. pior, o desenvolvimento do c~rcbro. Se até os 5
anos de idade, ocasião em que o cérebro terá alcançado 85% do seu desenvolvimento, a criança não for bem alimentada. seu cêrcbro poderá estar irremediavelmente comprometido.
Nos Estados Unidos, foram feitas experiências num bairro negro, onde
as crianças apresentavam desempenho fraquíssimo na escola; isso fez até pensar em superioridade de raça, mas concluiu-se, após estudos, que o problema
se situava na pobreza que impedia uma alimentação conveniente.
A COmissão de Higiene Mental dos Estados Unidos considera que a
criança gerada e nascida em condições de extrema pobreza é uma criança de
a/lo risco e significa que: poderã morrer antes de completar I ano de vida; que
provavelmente terá um desenvolvimento mental muito precãrio por falta de
elementos nutricionais, tornando-se inclusive débil mental, ou poderá ainda
tornar-se um marginal do ponto de vista social, pois não tendo em casa o suficiente para comer, buscará de qualquer forma sua sobrevivência. Enfim, conclui aquela Comissão que aquela criança terá perspectivas de vida muito limitadas e sombrias.
Temo.S-20 milhõCS de menores carentes 2 milhões de menores abandonados e mais de 200 mil com sérios problemas de conduta; basta uma investigação superficial para constatar que a clientela que enche os reformatórios da
FEBEM, casas de recuperação, as cadeias, as zonas de meretrício, são, via de
regra, vítimas de famflias numerosas desagregadas, cm que os filhos foram
lançados à marginalidade por falta absoluta de recursos e pela necessidade de
sobrevivência animal.
Obviamente que a violência que nos assusta hoje: em dia está intimamente entrelaçada com um crescimento populacional sem controle, e o pior é que
esta situação não é estática, tende a aprofundar-se, ameaçando cada vez mais
a segurança pessoal dos cidadãos.
1

Para projetar-se os totais da população mundial além do ano 2000 exigese cálculos estat1sticos que mais se aproximam da ficção.
Por exemplo: uma criança que nasça hoje e viva 70 anos poderá conhecer
um mundo de 15 bilhões de habitantes e seu netQ t_erá que ~dividir o planeta
com mais 60 bilhões de pessoas e em 6 séculos poderíamos ter 1 habitante
por metro quadrado - numa verdadeira fantasia de horror! Claro, são projeções que não ocorrerão, mas que nos advertem de que não podemos crescer
indefinidamente já que vivemos num planeta finito.
Adverte Robert McNamara, Presidente do Banco Mundial - BIRD,
que o problema demogràfico será resolvido de uma ou de outra maneira.
userâ resolvido - diz ele - pela escassez? Pelo massacre? Por
inssureições, pela violência a que são levados homens famintos e desesperados? Iremos solucionar isso por meio de guerras de expansão
ou de agressão, ou iremos resolvê~los racional e humanamente de
acordo com a dignidade do homem?"
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carentes da população brasileira. Aliás. isso levou um estudioso pernambucano, o escritor e mêdico Josué de Castro, num livro muito discutido e ao qual
eu mesmo tenho as minhas reservas, Geografia da Fome, a assinalar que,
quanto mais fome passa o homem, mais procriador ele se torna. Ora, se é assim, j!Jstifica-se o problema da 1ndia, da China em grandes áreas, antes darevolução de Mao Tsé-Tung, e da África. Mas nós, que temos uma tradição de
cultura, herdada do Ocidente através do colonizador português, que foi, como
diz Gilberto Freyre, um grande procriador, porquanto colonizou este Pais
com 8 milhões de quilômetros quadrados, nós, que temos essa tradição de
cultura, devemos, então, pensar maduramente no assunto que V. Ex• analisa
com proficiência e com a sensibilidade feminina, que, não há a negar, veio
trazer para esta Casa uma ãtmosfera de compreensão para determinados
problemas que a cultura ma_s_culina nem sempre sabe analisá-los. O sociólogo
Simmel dizia que nós não poderíamos colocar no mesmo cadinho o homem e
a mulher: o homem tem uma formação cultural que parte do centro para a
periferia, ao paSso que a mulher recebe todas as manifestações da sua formação cultural, da periferia para o centro. De maneira que é com prazer que
trago o meu apoio às idéias que V. Ex• vem expondo no seu discurso.
A SRA. EUNICE MICHILES (AM)- Senador, recebo e acolho com
alegria o seu aparte, que enriquece· o meu pronunciamento, e concordo com
V. Ex• em que, realmente, para cada época, para cada ocasião, para cada cultura existe uma solução diferente. Para o Brasil, neste exato momento, parece
que hâ uma necessidade premente da instituição de um programa de planejamento familiar.
Mas, eu dizia que conheço ...
O Sr. Evandro Carreira (AM) -

Permite um aparte, nobre Senadora?

A SRA. EUNICE MICHILES (AM)- Com muito prazer, nobre Senador.
O Sr. Evandro Carreira (AM)- Nobre Senadora Eunice Michiles, esta é
a primeira vez que eu tenho o prazer de apartcá-la e, lamentavelmente, o faço
discordando do seu ponto de vista. Acho que o problema brasileiro não é um
problema, do campo demográfico, circunscrito ao planejamento familiar,
mas do planejamento da distribuição da renda nacional, da riqueza nacional
e da circulação desta riqueza.
Nós estamos capacitados, com a usina alimentícia que ê a biota amazônica, para alimentar o Globo, com nlais de 100 bilhões de seres.
Nós temos todo o mundo oceanográfico se nos oferecendo para alimentar outro tanto de população.
Acresce ainda que a tecnologia está se sofisticando de tal sorte que o nosso destino, ilustre Senadora, será exatamente o rompimento do confinamento
terráqueo, quando desembarcaremos e criaremos condições habitâveis em outros planetas, capazes de chegar a trílhões de seres humanos.

A nossa preocupação não é apenas ocupar a litosfera, mas a atmosfera,
principalmente a hidrosfera, mil vezes mais rica e aproveitável do que a litosfera.
Qualquer tipo de planejamento familiar, qualquer contenção demográfi..Se rejeitarmos a fome em massa e o caos polítiCo"- diz McNamaraucomo soluções para essa situação explosiva, há então claramente apenas 3 ca, seja ele o que for, inibirá a destinação precípua da espécie hominídea, que
meios concebíveis através dos quais uma nação pode deliberadamente plane~ é, exatamente, a procriação. Nenhuma mulher pode ter saúde se for limitada
jar a diminuição de sua taxa de crescimento populacional: aumentar a taxa de a essa função, que é uma função divina, a função da maternidade, o exercício
mortalidade, que seria um absurdo, aumentar a taxa de migração ou reduzir a da maternidade.
Acho que V. Ex', data venia, não está obedíente àqueles preceitos espiritaxa de natalidade."
Claro que o bom senso nos leva à terceira escolha: uma redução humana tuais nem aos que informam a biologia e a fisiologia humana, que carece da
fecundação e da segmentação. A mulher não pode prescindir da maternidade,
e racional de nascimentos.
É chegada, Senhores Senadores, entendo eu, a hora da verdade... Creio que é a sua destinação espiritual e fisiológica.
que chegou a hora cm que o País não pode retardar o dever de assumir o coA SRA. EUNICE MICHILES (AM)- Nobre Senador, se eu entendi
mando de uma política de planejamento familiar, encarando o problema de bem o seu ponto de vista, V. Ex• diz que nós podemos procriar indefinidamilhões de famílias que vivem em estado de pobreza absoluta e que procriam mente, porque temos garantidos os recursos de alimentação que a Amazónia
cm uritmo de coelhos" porque se lhes vêm negando informações e os meios poderá, num futuro próximo. nos oferecer. E, quando esses falharem, nós tepara limitar sua prole.
remos os espaços siderais à nossa disposição. Eu gostaria de dizer a V. Ex• o
Conheço algumas das objeções a um programa de planejamento fami- seguinte: nem só de pão vive o homem. Nós não vamos trazer filhos ao mun~
liar:
do apenas porque temos garantido a sua alimentação. Parece-me que isto,
tambêrn, não está muito claro, porque diz V. Ex• que o nosso problema maior
O Sr. Aderbal Jurema (PE) - Permite-me V. Ex• um aparte?
é uma questão de distribuição de renda. Não quero contestar, acho que uma
A SRA. EUNICE MICHILES (AM)- Com muita honra, nobre Senateoria não se contrapõe a outra, elas se somam, elas tendem a, se juntadas,
dor.
chegar a um denominador comum com muito mais pressa, com muito mais
O Sr- Aderbal Juremo (PE) - V. Ex• estâ abordando um assunto da rapidez. Não diria a V. Ex• que a mulher deseja não procriar; ela deseja, Semaior importância para os países cm desenvolvimento, como é o caso doBra- nador, procriar, mas deseja ser mãe e não matriz. ela não quer ser uma simsil. Quando nos lembramos que, em 1930, Unhamos trinta milhões de habi- ples matriz. Eu diria que V. Ex• muito, sabiamente. programou a sua família,
tantes e, cinqUenta anos depois, estamos com possivelmente cento e vinte mi- porque dizem os estudiosos que um casal, em condições de saúde normais,
lhões de habitantes, as ponderações de V. Ex• têm uma atualidade flagrante, numa vida sexual ativa, terâ, de quinze filhos para cima; não me parece que
porquanto o aumento de natalidade vem se dando justamente nas áreas mais V. Ex• tenha quinze filhos ou mais. Portanto, me parece que, na sua famflia,
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sabiamente, foi feito um planejamento familiar. Não procriar não é o caso,
nós queremos procriar, nós queremos ter filhos, Senador, mas queremos ter
filhos saudáveis, queremos dar ao Brasil brasiJeiros com possibilidade de vida
útil. Nós não queremos trazer ao mundo, apenas, crianças para nascer e morrer, não estamos interessadas em aumentar a legião de marginais, nem taro~
pouco a legião de cruzes nos cemitérios. Nós queremos ter o direito humano
de, pelo menos, opinar, Senador; nós não somos ouvidas, não somos consul~
tadas. As pessoas que pretendem ou se propõem comandar, ditar normas em
relação ao crescimento demogrâfico, não só brasileiro como mundial, discutem, em recintos fechados, onde a mulher é colocada como objeto e não
como sujeito.
Nós precisamos ser ouvidas, nós precisamos opinar, nós queremos o
nosso direito humano garantido de ter os filhos que nós queremos e aqueles
que nós nos sentimos capazes de trazer ao mundo.
Concedo o aparte ao nobre Senador Evandro Carreira.
O Sr. Evandro Carreira (AM)- Muito obrigado pela nova oportunidade. Nobre Senadora, eu não sou um antifeminista ...
A. SRA. EUNICE MI CHI LÉS (AM)- Parabenizo V. Ex• por isso.
O Sr. Evandro Carreira (AM) - Não levei, não estou levando o debate
para esse terreno. Estou apenas afirmando que a legião de marginais não decorre da falta de um planejamento demogrâfico, ...
A SRA. EUNICE MICHILES (AM) -

Ou só dele.

O Sr. Evandro Carreira (AM) - ... mas exatamente de uma mã distribuição da riqueza, de um mau planejamento da divisão e da circulação da ri~
queza.
Enquanto que no Vale do São Francisco se estraga alimento, falta o mes
mo na Amazônia. Enquanto se estraga alimento no Sul, falta no Norte. En~
quanto sobra peixe 'na Amazônia, falta no Sul. O que está faltando realmente
ê um planejamento na circulação e distribuição d~_ riqueza nac~onal.
Quanto à decisão da mulher de ter ou não ter filhos, eu concordo plenamente com V. Ex' Isto ê um problema de foro íntimo intrínseco da mulher.
Ela é que deve decidir. Ela, ela pessoalmente, individualmente; não um planejamento por parte dO Estado, não uma obrigação imposta pelo Estado.
Deve ser uma decisão de foro íntimo da mulher. No entanto, ela responde pelas consequências fisiológicas desta contenção, e, possivelmente, pelas
consequências genéticas.
Repto um fisiólogo ou geneticista de renome, que dê parecer afirmando,
não ter a contenção da procriação implicação com distúrbios gravíssimos na
fisiologia da mulher, e implicação genética cujos efeitos só poderão ser detec~
tados daqui a várias gerações, modificando os cromossomas.
Concordo com V. Ex•: a mulher deve seguir pari e passu com o homem.
Não sou antifeminista, pelo contrário, sou até excessivamente feminista,
chego até a admitir que a mulher tenha direito à poliandria.
A SRA. EUNICE MICHILES (AM) - Senador Evandro Carreira, espero que no decorrer do meu pronunciamento toque nos assuntos que V. Ex•
chamou a atenção. Se algum deles não ficar esclarecido, eu lhe convocaria
que voltássemos a discuti~lo.
Mas, além da objeção levantada pelo Senador Evandro Carreira, co~
nheço ainda outra, naturalmente aquela que diz que um rápido crescimento
populacional tem sido visto como símbolo de vigor nacional, como garantia
do solo pátrio, questão de ..segurança nacional", creio que este argumento esteja hoje ultrapassado pois se atingamente os países precisavam ter grandes
exércitos, soldados para morrer na linha de frente, hoje o :Poderio militar de~
corre mais de sua tecnologia que do potencial humano; não fora assim e· a
1ndia seria mais forte que os Estados Unidos.
-Hã os que defendem um crescimento populacional elevado para que
possamos ocupar os espaços vazios, especialmente a Amazônia, esquecendose de que o que faz ocupar espaços vazios são os pólos econômicos que requerem pesados investimentos cm estradas, saneamento, habitações e que mesmo
a China com 1 bilhão de habitantes tem enormes espaços vazios.
- Outras considerações referem~se ao relacionamento entre o crescjmento populacional e o desenvolvimento econômico~ mas chegamos a um
nível em que não são os pobres que vão fortalecer nosso mercado, nem tam~
pouco uma massa de indigentes sem poder de compra, mas sim a população
trabalhadora, empregada, que serâ realmente consumidora.
Todos estes critérios são respeitáveis, mas, em última análise, são todos
ideológicos, direta ou indiretamente politicas onde a Mulher estâ colocada
como objeto e não como sujeito. Em toda essa polêmica, que papel tem ocupado a mulher, onde tem ela influído? quem tem nos consultado se queremos
ou não ter dúzias de ftlhos? Todos os argumentos formulados são feitos sem
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nenhum respeito aos direitos humanos da mulher: de decidir o número de fi~
lhos que deseja ter, sem consultá~la, sem ouvi~la, "'determinam" que tenha~
mos filhos indefinidamente.
Os círculos eruditos que discutem o problema demogrâfico brasileiro
costumam ter acesso a todos os métodos de planificação familiar e a praticam
em suas casas ou em suas télações clandestinas, negando~a todavia aos de~
mais, numa atitude hipócrita e farisaica dos que exigeni o céu para si, reservando o inferno para os demais.
Por isso, a mulher americana proclamou uo ventre é nosso!'"'.
O Sr. José Lins (CE) - Permite V. Ex• um aparte?
A SRA. EUNICE MICHILES (AM)- Com satisfação, nobre Senador.
O Sr. José Lins (CE) - Nobre Senadora, eu realmente acho que o
problema que V. Ex•, hoje, aqui levanta é muito importante. Não tenho dúvidas e acredito que nenhum de nós aqui as tenha, de que há uma relação, inclusive matemática, entre o crescimento da população e o crescimento da ren~
da per capita, já que o crescimento da renda per capita se consegue subtraindo
do crescimento da renda na,cional a taxa de crescimento da população. Não
hã nenhuma dúvida de que esses dados se relacionam, de modo que, uma
mesma quantidade de produtos dividida por mais pessoas, evidentemente,
conduz a uma parcela menor para cada uma dessas pessoas. Mas, hã aqui
também um outro caso a considerar. Em primeiro lugar, nós não somos dos
países mais populosos do mundo, em relação, evidentemente, a espaços dis~
poníveis. O Senador Evandro Carreira fez uma referência, pelo menos, late~
ral, ao problema de ocupação do espaço nacional e utilização das nossas potencialidades. Mas o fato fundamental, parece~me, é que nenhum país do
mundo conseguiu, até hoje, uma estratégia de desenvolvimento baseada na
redução de sua população. Nenhum, que conheça, no mundo inteiro! Apesar
de todas as experiências realizadas para controle do aumento populacional,
não conheço, na história da humanidade~ nenhum exemplo de de~envolvi~
mento de um país com base na redução da taxa de população. Ao contrário: é
exatamente o contrârio que tem se dado: é o desenvolvimento econômiCo que
provoca a queda da taxa de crescimento da população. Mesmo porque esse é
um problema relacionado, como V. Ex• bem sabe, com a educação. Então, o
desenvolvimento econômico acarreta maior educação, maior discernimento,
maior possibilidade de autoplanejamento no campo individual e familiar. Então, é exatamerite o contrário o que vem se dando. O crescimento econômíco
condiciona o desenvolvimento da população. Tanto isso é verdade que é também geralmente conhecido que a taxa de crescimento das populações dos paf..
ses desenvolvidos é extremamente baixa e em alguns, atualmente, até negatí~
va, ao passo que as taxas de crescimento da população dos países pobres, ao
contrário, é geralmente bastante elevada, como ê o caso do Brasil, cuja taxa
de crescimento ainda é da ordem de 2,8%. No nosso caso, por exemplo, consí~
dera um problema sério e merecendo- como V. Ex' o traz- esse debate
amplo, aberto, sob todos os aspectos, porque também a mão-de~obra é um
instrumento e um dos fatores de produção. E para a utilização deste imenso
território, desta potencialidade nacional, evidentemente precisamos até para
uma dimensão de mercado, até para uma posição mundial, nós precisamos de
dimensão populacional, não só territorial, mas também populacional. De
qualquer modo, acho que V. Ex• levanta o problema com muita propriedade.
Aproveito a oportunidade para parabenizar V. Ex• pelo estudo que nos traz,
pelo convite à meditação sobre essa questão magna para o problema brasilei~
ro. Acredito também que V. Ex• aborda ou 'começa a abordar um segundo
tema que, de certo modo, tem relação com este, mas não muito: trata~se do
problema da participação da mulher barasileira na análise da nossa problemática. Neste ponto estou inteira e totalmente ao lado de V. Ex' Acho que V.
Ex• tem toda razão; as mulheres devem ser ouvidas, elas começam a participar, elas têm uma grande ·contribuição a dar, elas, afinal de contas, têm uma
sensibilidade para os problemas humanos e políticos talvez até maior do que
os homens. De modo que, parabenizo V. Ex• duplamente, pelo tema inicialmente levantado, tema geral, do seu pronunciamento de hoje e por este subtema fundamental, a defesa da participação da mulher brasileira na anâlise e
solução dos nossos problemas.
A SRA. EUNICE MICHILES (AM)- Fico feliz que V. Ex• pelo menos
concorde em que a mulher precisa ser ouvida.
O Sr. José Lins (CE) - A mulher deve ser ouvida.
A SRA. EUNICE MICHII.ES (AM)- Eu gostaria de apresentar aqui
uma ilustração, especialmente neste assunto, em que ela é parte ativa, real~
mente muito -mais ativa do que o homem. Eu disse, em certa ocasião que, no
problema da procriação a mulher entra com nove meses, enquanto que o homem contribui com vinte ininutos. De maneira que, ela realmente deve ter a
palavra final, ela, realmente, tem que ser ouvida e se manifestar. Acho que,
realmente, Senador, chegou a hora em que a mulher brasileira não pode sim-
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plesmente receber a orientação e os dados acab&dos vindos da parte do ho- famflias, especialmente às mais pobres, toda a assistência para que possam
mem. Ela precisa, sem nenhuma dt1vida, ter a sua contribuição. Mas, inde- planejar o tamanho de sua prole.
pendentemente disto, gostaria de, mais adiaJ?,te, manifestar a V. Ex• a expeParece--me desumano sonegar informações e condições materiais para
riência que eStá sendo fCita no M~Xico. Não gostaria de entrar na análise de que os mais humildes possam fazer o que já fazem as classes uA" e "B" inclucomo os países se desenvolveram, se dentro de um planejamento familiar ou sive com artigos importados como "condons" de borracha da Malásia.
Pretendemos que o Governo, através do Ministério da Saúde, da PreviM
se à revelia dele. Apenas sei que, no Brasil, estamos cansados de esperar que
venham essas reformas e que deixem de existir bolsões de riqueza e de pobre- dência Social e de tantos outros quantos se façam necessários, utilizando a cs~
za e que, atravês desse caminho econômico a s.ente chegue àquilo que se pro- trutura já existénte como do INAMPS, das Secretarias de Saúde, de Bem·
põe. Acho que é uma contribuição a mais. Eu não diria, Senador, que esta é a Estar Social dos Estados e Municípios, através de um programa bem elaborafórmula mãgica, eu não diria que Oplanejamento familiar irá curar ou irá res- do, apoiado por propaganda dirigida à clientela interessada, leve aos quatro
gatar as nossas dívidas sociais e que com isto estarão resgatados todos os nos- cantos do País as informações e os recursos necessários a tantos quantos desesos problemas. Mas, sem dúvida Oenhuma, me par~ce que seria uma contrí· jem o direito e o dever de uma paternidade responsável.
É isto factível, exeqUível? Creio que sim.
buição a mais, mesmo pela lógica, porque, no momento em que temo~ mais
Temos próximo a nós o exemplo do México. Quando o Presidente José
um filho em casa temos mais despesas, temos que dividir os nossos recursos
com aquela pessoa. Isto me parece que a soma disso traz a lógica de que este López Portillo assumiu a presidência em 1976, o país tinha 62 milhões de habitantes, e uma taxa de crescimento de 3,2% ao ano. Naquele ritmo, duplicaproblema também se comporta assim, em âmbito nacional.
ria sua população em 22 anos; no ano 2000, elevar-se-ia a 132 milhões. numa
O Sr. José Lins (CE) - V. Ex• me permite?
progressão capaz de minar os mais.otimistas programas de desenvolvimento
A SRA. EUNICE MICHILES (AM) - Pois não.
econômico e social.
O fenômeno era louvado em prosa e em verso como a extraordinária vi~
O Sr. José Llns (CE)- Eu realmente acho que o planejamento familiar
é fundamental, não como instrumento que vai resolver a curto prazo o nosso talidade sexual do povo mexicano, quando na realidade se devia ao desconhecimento das mais elementares técnicas anticonceptivS.s.
problema económico; eu realmente não acredito nisso ...
O Presidente José Lópcz Portillo fixou uma meta: até o término de seu
A SRA. EUNICE MICHILES (AM) - Nem nós acreditamos.
governo, a taxa de fertilidade deveria cair de 3,2 para 2,5% e até o ano 2000
O Sr. José Llns (CE) - ... tendo cm conta as-experiências que têm sido estabiJizar-se em I%.
Técnicos da Coordenação Nacional de Planificação Familiar informam
feitas no mundo. Eu faço esta referência, porque V. Ex• se referiu ao trabalho
do Dr. Rubens Costa, que é um defensor ardoroso do planejamento familiar, que os resultados oficiais devem andar em torno de 2,5 a 2,9 e admitem que
para a solução do problema económico. Acho que como estímulo à edu- em 1979 tenham ocorrido quase 1/2 milhão de nascimentos a menos que os
cação, atê como contribuição para o aumento da renda familiar daqueles previstos nos cronogramas.
O programa no Mêxico está sendo desenvolvido paralelamente com oumais educados, realmente pode ter influência; )nas a solução do problema
econômico, através da redução das taxas de População me parece inviável, se· tros programas médico-sanitários e nutricionais.
Os resultados têm enchido de satisfação os técnicos encarregados do
gundo têm mostrado os esforços do mundo e, ao contrário, é o que se dã: o
desenvolvimento econômico realmente conduz à queda da taxa de crescimen- Programa e afirmam que, a nível urbano nos 6 primeiros meses, cumpriram
83% -âas metas, incorporando 362 mil novas usuárias.
to da população.
Relata Dr. Manautou, encarregado do Programa, que não foram enconA SRA. EUNICE MICHILES (AM)- Como fator único realmente não
trados obstáculos nem sequer de crença religiosa ou de tabus.
tenho nenhuma pretensão de imaginar que o controle familiar ou o planeja·
Creio que a experiência do México~ com problemas semelhantes aos nos·
mente familiar chegue a resolver os nossos problemas económicos; realmente
sos, poderá servir ao menos para nos estimular a tomar uma posição imediaeu não teria essa pretensão em apresentá-la sob este ângulo.
ta.
Uma enquête em São Paulo revelou que:
Sei que há temor pela posição que possa vir a tomar a igreja Católica
· o }9 filho, em 20% dos casos, Ílão foi desejado
com relação a um Programa de Planejamento Familiar- mas o Papa Paulo
o 29 filho, cm 30% dos casos, não foi desejado
VI, logo no início da Encíclica Humanae vitae, nos números 2 e 3, destaca o
rápido crescimento demográfico, as atuais condições de trabalho, de habiM
o 3• filho, em 48% dos casos, não foi desejado
o 49 filho, em 70% dos casos, não foi desejado
tação, a nova figura da mulher na sociedade e alude aos progressos científicos
que o homem é capaz de aplicar ao seu próprio ser.
e do 7• filho em diante 100% não foi desejado.
Um documento da CNBB que se refere à atuação do Estado na política
Os riscos de acidente no parto aumentam enormemente acima do 49 filho
demográfica requer o respeito pelos valores fundamentais da dignidade hualcançando cifras preocupantes nas grandes muhlparas.
mana entre os quais a consciência pessoal, evitando posições extremadas
O número de abortos clandestinos praticados no Brasil, cujas inforquais sejam: de um lado, a defesa da fecundidade como, valor absoluto atra~
mações variam de 1 a 3 milhões de abortos provocados por ano, valem por
vês da ignorância da realidade demográfica, c: do outro, a liberação de todas
um plebiscito, prova provada de que a mulher deseja planejar sua família,
as formas de restrição da natalidade.
pois do contrário não se sujeitaria às penas da lei e a violentar-se fisica e psiCitaria ainda a encíclica Popu/orum Progressio, que fala do direito que
cologicamente para não trazer ao mundo um filho que não tenha condições
têm os poderes públicos de informar aos cidadãos sobre questões demográfide criar e alimentar.
cas, e tomar medidas conforme as leis morais, respeitando a justa liberdade
Os movimentos a favor da legalização do aborto que se fazem hoje são
dos cônjuges; em última análise, é aos pais que compete determinar o número
sem dúvida a conseqíiSncia da falta de um bem assentado programa de planede filhos~ mas com pleno conhecimento de causa~ assumindo a responsabilijamento familiar pois, não podendo dispor de recursos que permitam o condade perante Deus, perante eles próprios, perante os filhos que já nasceram,
trole de sua fertiJidade, recorre ao aborto, por vezes em condições as mais
perante a comunidade a que pertencem, de acordo com as exigências de suas
precárias e com isso se multiplicam os ~~fazedores de anjinhos~·.
consciências formadas segundo a lei de Deus.
Não podemos olhar sem remorsos os 2 ou 3 milhões de mulheres que ve~
Uma escritora evangélica escreveu no fim do século passado:
mos nas ante-salas de clfnicas clandestinas (que se multiplicam por toda parte), num humilhante desfile por salas sujas e infectas; rápida, silenciosa e humilde procissão da mesa ginecológica ao "caixa", onde despejam os mal economizados salários de empregadas domésticas ou operárias de poucos recursos e lembrar que muitas delas terão que ser hospitalizadas em conseqUência
do aborto mal praticado.
Dados que tenho em mãos indicam que, de cada 100 mulheres que praticam o aborto, 50 têm complicações c 40 delas precisam ser hospitalizadas, Há
indicações de que 25% dos leitos obstrétricos são ocuPados por abortos mal
sucedidos e grande parte do sangue disponível é utilizado nesses casos.
Afinal, o que de fato pretendemos nós, quando instamos com o Governo
para que implante um Programa de Planejamento Familiar?- Não desejamos obviamente que o Estado tenha ingerência num assunto_ cuja última instância de decisão é o casai, mas entendemos ser obrigação do Estado dar às

"Hâ pais que, sem considerarem se- podem ou não sustentar e
educar uma grande famflia enchem a casa com esses pequenos seres
que deles dependem para sua educação e cuidado ... isto é um grande erro para com os filhos, para com a mãe e para com a sociedade".
E continua:
"Os pais não devem aumentar a famnia mais depressa do que
os filhos possam ser bem cuidados e educados".
Encontramos ainda documentos do Vaticano II que afirmam:
"Em vista do inviolável direito humano de casar e ter filhos, a
questão de quantos filhos deve ter o casal deve ser fruto de honesto
julgamento dos pais ... Desde que o julgamento supõe uma consM

724 Terça-feira 8

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

ciancia corrctamente formada, é importante que a cada um seja
dada a oportunidade de exercer a verdadeira e correta responsabilidade."
Ainda mais:
"Os seres humanos devem ser judiciosamente informados dos
avançOs da ciência na exploração de métodos pelos quais os casais
possam ser ajudados na escolha do número de seus filhos. ••
Está, pois, a Igreja Católica claramente a favor de que os casais assumam
o controle de sua•-fecundidade, que exerçam com responsabilidade o direito
de serem pais, ajudados pelo Estado que os deve instruir e ajudar; naturalmente,
diverge de alguns métodos anticoncepcionais, mas, em princípio, está a favor
do planejamento familiar.
Se hã mais tempo houvessemos implantado um programa dessa natureza, seguramente não estaríamos hoje a enfrentar a luta pela legalização do
aborto.
Gostaria ainda de falar algo sobre os métodos e técnicas anticonceptivas
que já fazem parte do arsenal científico dos nossos dias.
Existem métodos aceitos por todas as correntes de opiniões e aceitos pelos médicos como absolutamente inócuos e que usados acertadamente ou
combinados entre si dão uma margem de segurança superior a 95%, por
exemplo:
O mêtodos do cientista japonês- OGINO. do austríaco KNA US- da
temperatura basal. o mêtodo de BILLING. todos aceitos pela Igreja Católica
-mas que mulheres conhecem esses métodos? Apenas as mais bem informadas.
Existem ainda os métodos mecânicos como o condon, diafragma, capuz
(muito usado na Europa), a ducha, os químicos, como as geléias, espermicidas em forma de aerossóis, tabletes, selos, etc ... todos eles aceitos pela grande
maioria dos médicos como praticamente inócuos.
Ainda os dispositivos intrã-uterinos (DIUs) jâ um pouco mais discutidos e finalmente os métodos cirúrgicos que, segundo estou informada, podem
hoje ser reversíveis, não trazem praticamente nenhum risco à paciente e são
I00% seguros.
Mas o antic_onceptivo hoje mais usado é sem dúvida o anticonceptivo
hormonal - a pl7ula. Quanto ao uso da pílula anticoncepcional existe na
classe média grande divergência de opiniões; alguns afirmam que sãO praticamente inócuas e citam os resultados de pesquisas apresentadas à Organização
Mundial de Saúde- OMS, que afirmam que poucas substâncias foram submetidas a tão rigorosos testes de investigação como os anticoncpcionais orais
e que, comparativamente, apresentam morbidade e mortalidade menor que a
maioria dos medicamentos que são vendidos sem prescrição médica como
analgésicos, anticoagulantes, anti-reumâticos e tranqUilizantes e acrescentam
que os riscos mínimos dos anticoncepcionais orais, de acordo com o Serviço
de Saúde da Inglaterra, são dez vezes menores que os riscos de uma gravidez e
100 vezes menores que um aborto provocado.
Mas o DR. Milton S. Nakamura, titular do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da PUC de Campinas, um dos profUndos conhecedores da
reprodução humana no Brasil, afirma que perto de 40% das usuárias de anticoncepcionais orais têm acusado efeitos colaterais de mais ou menos importância.
Temos consciência de que alguns métodos anticonceptivos trazem efeitos
colaterais; lamentamos que não sejam empregados -mais recursos em pesquisas, pois das verbas, dedicadas às pesquisas no campo da saúde, apenas 1% é
destinada às pesquisas de controle da fertilidade humana. ~. pois, um dos
campos menos privilegiados da biologia, da medicina e da saúde pública.
O próprio Papa Paulo VI, fazendo suas as palavras do Concílio Vaticano
II, apela aos homens de ciência no sentido de se esforçarem por esclarecer
mais profundamente, com estudos convergentes, as diversas condições favoráveis a uma honesta regulação da procriação humana.
Sabemos que o próprio Vaticano financia pesquisas nesse sentido.
A adoção de técnicas anticonceptivas melhora as relações sexuais do cac;al, que não terá de conviver com a preocupação de uma gravidez indesejada.
O conhecimento dos meios anticonceptivos abre as portas à independência feminina. O sentido de que ela pode decidir quantos filhos hã de ter e o
momento cm que os terá, dá-lhe o controle de seu destino.
Mas a nossa preocupação maior, Sr. Presidente e Srs Senadores, é odesconhecimento total de milhões de brasileiros dos métodos de regulação de sua
fertilidade; que mulher do povo poderia, por exemplo, dizer o que é o método
BILLINGS ou o que significa Diafragma ou DIU? Por isso recorrem ao que
conhecem: à curiosa que lhes provoca o aborto ou, quando muito, recorrem à
farmácia, que lhes receita comprimidos hormonais sem a devida cautela.
O Sr. Evandro Carrreira (AM) -

Permite V. Ex• um aparte?

A SR• EUNICE MICHILES (AM) -
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O Sr. Evandro Carreira (AM)- Inegavelmente, V. Ex• estâ trazendo a
debate um tema da maior significação, V. Ex• pode mesmo se orgulhar de trazer este assunto à baila nesta Casa, que prima pela discussão dos temas mais
diversos, sem nenhum prurido de preconceito ou de aversão.
Este comportamento nos autoriza, ilustre Senadora, a aprofundar o debate com V. Ex•, tendo por objetivo encontrar um caminho. Daí a linha de
raciocínio que quero seguir~ ·agora~ COm V. Ex•, tentando inseri-lo no seu discurso, que é da maior e da melhor oportunidade.
Ilustre Senadora, o elenco de processos anticonceptivos, o discorrer do
relacionamento desses anticonceptivos para o planejamento familiar levoume à seguinte conclusão: a adoção de processos que limitassem o dia e hora
para o relacionamento sexual não seria um cerceamento ao tropismo natural
do homem para a perpetuação da espécie, lei eterna e imutâvel desde que nasceu a primeira célula e desde que ultrapassamos o processo de cissiparidade
ou de cariocinese e passou a haver uma reprodução sexuada, isto é, através de
sexos, nãó haveria uma limitação, provocando problemas familiares muito
mais graves, a mulher evitando o contato sexual com o homem, alegando estar no período perigoso.
Não seria a poligamia a solução para o problema? Considerando que esses processos anticonceptivos não podem limitar uma lei natural. uma lei
eterna, uma lei biológica que garante à espécie humana a perpetuidade, assim
corno garante a todas as outras espécies.
É exatamente esse tropismo, esta gana reprodutora do macho, c por. isso
ele se atavia, e por isso ele é múltimo, e por isso ele e capaz de, após 10 minutos, estar capacitado a fecundar outra fêmea. Não seria o bloqueio por parte
da mulher uma limitação que resolveríamos por intermêdio da poligamia?
h uma colocação que faço dentro da discussão que V. Ex• provocou com
muita oportunidade, porque os índios ...
SRA. EUNICE MICHILES (AM) - Acho que V. Ex• legisla em causa
própria.
O Sr. Evandro Carreira (AM) - Nós sabemos que muitas tribos na
Amazônia, principalmente tribos Marubo, conseguem um planejamento familiar admitindo a poligamia. O macho só procura a rernea que não estâ conceptiva; ele a rejeita se éStâ conceptiva; e ela sabe disso. Mas isso só é possível
dentro de um quadro poligâmigo.
A SRA. EUNICE MICHILES (AM) -Nobre Senador, quando Deus
disse ao homem, segundo a Bíblia, "crescei e multiplicai-vos. Ele não acrescentou "desordenadamente". Concordo com V. Ext-, acho os seus argumentos, de certo modo, pelo menos bastantes originais, mas parece-me que seria
absoluta falta de domínio próprio, de disciplina própria, até um pouco de falta de amor, de companheirismo, que, nas setenta e duas horas mensais em
que uma mulher é fertil, o seu companheiro não pudesse exercer o domínio
próprio de esperar, mesmo tendo ainda à sua disposição diversos outros
meios que, mesmo neste dia, possibilitassem o contacto sexual sem uma procriação. Parece-me que é apenas uma questão de ajustamento, de foro íntimo
do casal. Se algum exemplar masculino acha que não tem esta condição de
continência, nem em 72 horas por mês, é um assunto absolutamente particular, não me parece que seja regra geral. Parece-me que seria absolutamente
possível, desde que o homem esteja disposto também a assumir a sua parte,
porque a família não pertence somente a mulher, e não haveria grandes dificuldades.
O Sr. Evandro Carreira (AM.)- Ilustre Senadora, parece-me que esses
métodos anticonceptivos, de acordo com o quadro menstrual, vão além de 72
horas, e vão a sete ou oito dias ...
A SRA. EUNICE MICHILES (AM) - Esse tempo ê apenas num es·
forço de se aumentar a faixa de segurança. A mulher é fecunda 48 horas num
mês. Levando-se em consideração a vída do espermatozóide, dá-se uma faixa
de segurança. Mas, mesmo nesses dias, poderia ser praticado o ato sexual
com outras medidas, com outro tipo de preservativo, enfun, uma série de outros métodos que o arsenal científico colocou à nossa disposição.
O Sr. Evandro Carreira (AM)- Nilo acharia V. Ex• que isso poderia levar a perversões sexuais, esses recursos, essas inibições, esses bloqueios que
não podem ser exercidos ...
A SRA EUNICE MICHILES (AM) -Senador, muito mais incômoda ê
uma gravidez indesejável do que um preservativo masculino. Parece-me fruto
de muito egoísmo o homem achar que não pode dar a sua contribuição. Estou citando o preservativo apenas como uma das muitas formas.
No meu pronunciamento, de fato, situei-me na parte em que a mulher
exercita, e aquilo que ela deseja. Não me prendi ao que eu entendo que o ho-
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mem também deveria assumir a sua parte; séquer toquei em vasectomia, porque entendo que isso ainda representa um escândalo no meio masculino, ainda essencialmente machista.
O Sr. Evandro Carreira (AM)- É importante, nobre Senadora, a anâlise do comportamento humano, neste relacionamento. ~ importante o comportamento dele. É preciso que se veja quais as implicações, quais as aberrações que poderiam ocorrer pelo fato dessas inibições. A mulher poderia, vamos dizer, evitar a concepção, como diz V. Ex•, a concepção não desejada.
A SR• EUNICE MICHILES (AM) - Senador, com o método de
Billings, um método em que a mulher diariamente analisa o seu muco servical, através de um papel com tornasse!~ que dá uma cor diferente, que tipo de
perversão poderia isso trazer? Ela apenas, diariamente, pode informar ao seu
companheiro se naquele dia e)a estâ fértil ou não. Isso ainda estamos muito
aquêm do desejável, em termos de pesquisa.

o Sr. Evandro Carreira (AM)- Nobre Senadora, eu aceito isso. Sei que
há métodos, hoje, quase que precisos, embora não hajam infaJíveis. Isso ainda ê muito polêmico. Mas estou me referindo ao comportamento do macho.
Na hora em que a fêmea recorresse ao seu papel de tornassol e dissesse que
era impossível o relacionamento sexual, qual seria o comportamento dele?
Que bloqueios ocorreriam nele?
A SR• EUNICE MICHJLES (AM) - Senador, ê muito egoísmo de um
homem, nesse exato dia da sua companheira- eu não gostaria de descer à intimidade de casais - se ele não pode ultrapassar essas 24 horas. Se este é um
problema de algum casal, eu realmente não gostaria de discutir partif?Ularídades.
O Sr. Evandro Carreira (AM)- Perdão, nobre Senadora. Eu não estou
trazendo problemas, estou falando do ponto de vista científico. Eu não estou
particularizando. Não. Estou questionando sobre as conseqUências psiquicas.
A SR• EUNICE MICHlLES (AM) - Mas eu sei das conseqüências
psíquicas de uma gravidez indesejada," as conseqUências físicas e psiquicas que
trazem a gravidez se.zuida.
O Sr. Evandro Carreira (AM)- Do ponto de vista da mulher, está certo.
E do homem?
A SR• EUNICE MICHILES (AM) - 13 muito cómodo, Senador, que
pela satisfação de vinte minutos o homem sacrifique a sua mulher com uma
gravidez indesejada, porque não pode esperar vinte e quatro horas.

o Sr. Evandro Carreira (AM)- O problema não é de satisfação, mas de
realização ítsiológica, do metabolismo.
O problema da procriação não é um problema de prazer porque, do ponto de vista de prazer, o da mulher ê muito mais intenso. E aí se justificaria a
maternidade nela.
A Providência foi muito mais pródiga com a mulher, intensificando-lhe
o prazer, para que ela suportasse a maternidade, para que ela não rejeitasse a
maternidade. Enquanto no homem 6 de vinte rninutos, na mulher é de uma

hora.
Quero dizer a V. Ex• que ê preciso levar em conta o homem.
Estou analisando o problema do ponto de vista científico, e acho que V.
Ex•, nas suas colocações, que não me parecem de todo descabidas, poderia ter
razão, na hipótese de aceitar a poligamia como solução para os bloqueios,
exatamente como ocorre·cam certas tribos indígenas, que conseguem manter
um ritmo demográfico compatível com os recurSos naturais da área, justa~
mente em virtude do processo poligãmico.
·
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista. Fazendo soar a campainha.)
-Quero lembrar à nobre Senadora que seu tempo está esgotado. Queria que
V. Ex• respondesse o aparte do nobre Senador Evandro Carreira e não concedesse mais apartes.
O Sr. Evandro Carreira (AM. Com assentimento da oradora.)- Ouça a
minha colocação. É'. para que analísássemos as conseqüências psicossomáticas que podem ocorrer com o homern em face dessas inibições c desses bloqueios.
A SR• EUNICE MICHILES (AM)- Como não temos, nobre Senador,
a poligamia. temos que nos contentar pelo menos num regime em que ambos
possam dividir as responsabilidades.
O que tem feito o Estado para democratizar a oportunidade que apenas
uma classe privilegiada tem? Nada e 1 pior, proibia, capitulando, como ·contravenção penal, qualquer anúncio ou propaganda destinado a evitar a gravidez.
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O Decreto-lei n' 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais), em seu art.
20, dizia; ••é proibido aos médicos anunciar o tratamento para evitar a gravj ..
dez ou interromper a gestação, claramente ou cm termos que induzam a esse
fim".
·
Quero aqui tornar patente o meu reconhecimento e, por certo, o reco..
nhecimento da mulher brasileira.ao Senador Aloysío Chaves que, num primeiro passo, abriu as portas ao Planejamento Familiar, derrogando esse dis..
positivo da lei, através do Projeto de Lei fl9 287/79, apresentado e aprovado
por esta Casa, em julho do ano passado.
Deveríamos fazer o que fez o Mêxico, que com uma propaganda direcionada para o público que desejava alcançar, atravês dos meios de comunicação~ rapidamente alcançou todas as camadas sociais, inclusive os analfabe-

tos.
Eu gostaria de inserir aqui, Sr. Presidente e Srs. Senadores, minha horne..
nagem a algumas mulheres extraordinârias, que foram as pioneiras do Planejamento Familiar, entre elas Margareth Sander que, em J912, revoltada por
assistir à morte de uma mulher, em conseqüência de um aborto provocado)
resolveu fazer uma campanha de elucidação, en,sjnando às mulheres o que fa~
zer para evitar gravidezes indesejadas. Foi presa vãrias vezes, em vários ltiga~
res, mas prosseguiu admoestando as mulheres a que não provocassem aborto,
mas ensinando-as a evitar a concepção. Outras mulheres se seguiram como
Maria Stops. na lngalterra; Elisa Jansen, na Suécia; e Lady Rama Rau, na
1ndia. a todas elas o nosso reconhecimento.
Tenho ouvido, através da imprensa, estar entre os planos do Presidente
João Figueiredo a implantação no Brasil de um Programa de P!anejamento
Familiar e não podíamos esperai outra atitude de Sua Excelência, já que o
seu Programa tem demonstrad·o uma preocupação especial com o "homem":
só gostaríamos de pedir a Sua Excelência que o coloque entre suas principais
prioridades, por se tratar de um assunto do maior interesse da mulher brasi~
I eira.
Não imaginamos, Senhor Presidente João Figueiredo, que o planeja..
rnento familiar seja a fórmula mágica para o resgate de todas as nossas dívi·
das sociais. Sabemos que outras medidas terão que ser tomadas, como, por
exemplo, uma melhor e mais justa distribuição de renda, uma seleção mais ri..
gorosa de prioridades, mas estamos certos de que nada contribuirã tanto para
isto quanto a rápida diminuição da taxa de nascimentos, que propiciarâ um
crescimento harmónico da socied_ade.
Gostaríamos apenas de lembrar a Vossa Excelência que o au.Qtento de
10% na renda de uma famflia, que estã entre os 40% mais pobres, resultaria
num decllnio de 11% na sua taxa de mortalidade infantil.
Repetimos que entendemos ser o casal a última instância da decisão, mas
entendemos também ser competência do Estado fornecer, em larga escala, as
informações necessárias, capazes de chegar àqueles que precisam - às popu..
1ações rurais e da periferia das grandes cidades, num Programa centrado em
nossas peculiaridades regionais, feito por brasileiros para o Brasil, que não
seja objeto de simples campanhas cíclicas, mas produto de um processo educativo sério, programado e contínuo, capaz de formar consciência para que a
decisão sobre a prole seja voluntária, consciente c responsável.
Como mulheres que somos. seres humanos com prerrogativas e respon..
sabiJidades que lhe são pecualiares, queremos ser mães, não simples matrizes,
queremos a procriaçãO 'humana como um ato livre e assumido pelo par. Não
desejamos nos fazer cúmplices da miséria, da fome, da agitação social; quere-.
mos ter a alegria de dar ao Brasil brasileiros fortes e com perspectivas de vida
útil e não apenas contribuir para engrossar a legião de marginais ou de peque..
nas cruzes nos cemitérios.
Não queremos ser apenas números frios nas estatfsticas ou dos computa..
dores, pois quando falamos da reprodução humana, falamos de gente, de seres humanos, especialmente de crianças que têm direito à vida e a uma vida
digna.
Os filhos trazidos ao mundo, afirmam os psicólogos, devem ser filhos
amados, desejados, aos quais não falte alimento, amor, estudo, Jazer, que não
representem uma carga, mas uma alegria, e advertem que a rejeição inicial in ..
flui poderosamente na integração do indivíduo à sociedade.
E aqui eu perguntaria a S. Ex• o Presidente João Figueiredo:
Podemos nós, Senhor Presidente João Figueiredo, dizer a cada criança
que está nascendo no dia de hoje "Bem-vindo, meu pequeno irmão, à terra
que dentro em pouco reconhecerás como tua pátria, estamos preparados para
receber-te c te esperamos com alegria, pois tu escreverAs a outra parte da His..
tória?u
Podemos?!
Se não, não podemos deixar o assunto para amanhã.

Hoje é o amanhã das crianças que, neste momento, estão nascendo. (Muito
bem! Palmas. A oradora é cumprimentada.)
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O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Lourival Baptista.
O SR. I.,OURIVALBAPTISTA (SE. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em diversas oportunidades tenho ocupado a tribuna do Senado, com a
finalidade de enaltecer o desempenho do Banco do Brasil, sempre que o nosso
principal estabelecimento de crédito promove alguma iniciativa, ou realiza
qualquer programa digno de registro.
Desta vez, sinto-me no dever de felicitar o Banco do Brasil e congratu~ar
me com o seu operoso Presidente Oswaldo Colin pela. inauguração de mais
duas agências no exterior - a da cidade do Porto, em Portugal, no dia 20 de
março próximo passado, e, precisamente, urna semana depoi,s, à abertura da
agência de Madrid, onde vinha funcionando, desde 1973, um escritório de representação. Em Portugal, jã existia uma agência em Lisboa, instalada em
1972.
Na Espanha, mais duas agências serão brevemente instaladas: Valência e
1
Barcelona.
A presença do Banco do Brasil tem como objetivo fundamental, nos países onde mantém agências ou escritórios de representação, proporcionar sustentação ao intercâmbio comercial do País.
Foi no ano de 1969 que o Banco do Brasil começou a irradiar as suas atividades no Exterior, dando início a um surpreendente processo de expansão,
ao criar a agência de Nova Iorque.
Hoje, o Banco do Brasil se faz presente, com eficiência e prestígio, atra·
vés de vinte e duas sucursais na América do Sul, 16 na Europa, 10 na América
do Norte, 4 na Ásia, 2 na Áffica. Com a -ãbertura de mais 2 ágêncías em
março, o total das dependências do Banco do Brasil eleva·se para 57, sendo
28 agências, 21 escritórios de representação e oito subagências, nos cinco
Continentes~A grande escalada do Banco do Brasil prosseguirá com a breve insta~
lação dos escritórios jâ programados em Bagdã e no Cairo, seguirido·se a
abertura de sucursais em Dacar, Dar-es-Salaam, laundé, Kinshasa, Sibreville, Maputo, Nairobi, Nonkchott, Rabat e Tunis.
Desnecessário se torna acentuar o extraordinário significado político e
econômico da expansão internacional do Banco do Brasil, como infraestrutura de apoio ao nosso crescente comércio exterior e como autêntica
vanguarda do Itamarati, no que tange ao fortalecimento da credibilidade in·
ternacional do País.
Convém destacar, como efeitos colaterais dessa auspiciosa irradiação
das atividades do Banco do Brasil no exterior, a formação de um numeroso e
eficiente quadro de gerentes e administradores que poderá contribuir, de
maneira decisiva, no sentido de estimular o intercâmbio comercial com todos
os países do mundo, a partir dos grandes centros t:inanceiros de cada Conti~
nente.
O Sr. José Llns (CE) -V. Ex• me permite, nobre Senador?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (SE).- Com prazer.
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so maior estabelecimento de crédito - ao qual tem dedicado, com zelo e
competência, muitos anos de sua vida. Desejo, também, acentuar a açio cfi·
ciente do ilustre Vice-Presidente de Recursos c Operações Internacionais,
Doutor Evandro de Castro Neiva, assim como a dos Diretores: Fernando
Baptista Martins, Diretor de Recursos Administrativos da Área Internacional, Cezar Dantas Bacelar Sobrinho, Dirctor de Operações de Câmbio c Antonio Machado de Macedo, Diretor de Operações Externas, que fazem jus ao
reconhecimento dos seus ingentes esforços no sentido da projcção internacional do Banco do Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito Bem I Palmas!)
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (CE. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Todos os anos, nos dias que antecedem o 19 de Maio, hâ uma inusitada
expectativa no seio das classes operárias brasileiras, em razão· da ftxação dos
novos índices de salário mínimo no País.
Este arto, sob a égide de um novo diploma legal, que assegurou a revisão
semestral dos índices respectivos, aguarda-se, igualmente, que a fixação do
mfnimo se comporte dentro da realidade que estamos a viver, com inflação
que, somente no primeiro trimestre atingiu a 18%, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, oficialmente divulgados há poucos dias.
Mencione-se que, em meio às inovações constantes da lei de reforma salarial, figura a relacionada com a unificação do salârio mínimo, inserta no
texto aprovado pelo Congresso em conseqUência de emenda de minha autoria, que contou com o apoio decidido do Plenário do Congresso, passando a
constituir o artigo 19 -saudado com tanta euforia pelos trabalhadores do
Norte e Nordeste.
Embora reconhecendo '"como oportuna e vãlida" a emenda da unificação, o Presidente João Batista Figueiredo achou por bem vetar a expressão
NO EXERCICIO SEGUINTE. inadmitindo, assim, a prefixação da data para
que a medida se efetivasse. nos termos em que fora idealizada.
Recorde-se que o artigo 19, em_ pleno vigor, tem a seguinte redação:
'"Art. !9. A partir de I• de Maio de !980, dar-se-ã a gradativa
redução das regiões em que Se subdivide o território nacional, a fim
de que seja alcançada (parte vetada) a unificação salarial no País."

Em $essão realizada_no dia 27 de março passado, inexistiu quorum para
apreciação do VETO Presideltcial, contra o qual se manifestaram, além de
mim;- ilustres Srs. Senadores e Deputados, todos reconhecendo os elevados
propósitos que inspiraram a redação acolhida, sobre a qual incidiu, parcialmente, a restrição do Primeiro Mandatário.
Aliás, procurei destacar que a unificação se baseara nos princípios de
justiça social, pois não era possível assistir-se ao desenvolvimento de regiões
como a Nordeste e a Norte, sem a retribuição condigna à massa trabalhadora.

Tive. incluSive, a preocupação- de reclamar a ajuda credíticia dos estabeO Sr. José Llns (CE) - Eminente Senador Lourival Baptista, desejo lecimentos oficiais para as pequenas e médias empresas, a fim de que as mesassocíar·me à manifestação que V. Ex• faz ao Banco do Brasil pelos extraor- mas pudessem enfrentar, na fase de implantação da salutar providência, os
dinários trabalhos que desenvolve não só dentro do Pafs como lã fora. nine- novos encargos decorrentes das despesas com pessoal.
O decreto regulaffientador da nova lei, contudo, não fez qualquer
gável extraordinário esforço que essa vetusta instituição tem feito em prol do
desenvolvimento do País no setor do crédito. Acredito que não há nenhum menç·ão à unificação salarial, limitando-se a desdobrar outros artigos.
recanto, hoje, do nosso interior, qt.ie itão sinta o influxo dessa grande insti- tornando-os passíveis de uma mais clara elucidação.
Tem-se como Certa, entretanto, que, já a partir de 19 de maio do corrente
tuição n3.-pfomoção do desenvolvimento nacional. Desejo assim, aproveitar a
oportunidade em que V. Ex• faz este seu pronunciaMento, para associar-me à ano, ocorrerã a "gradativa redução das regiões", que de QUATRO, em nosua palavra e lembrar que, no ano passado, o Banco do Brasil, num esforço vembro de 1979, passarão a TR~. nos termos da legislação ora comentada.
Conforme fora concebido, em 1982, verificar-se-.ia, tranqUilamente, a
maior pára atingir os lugares mais recônditos do País, instalou quase 700 mi·
nipostos pelo interior. O trabalho dessa grande instituição nunca será louva~ Unificação, pois a cada }9 de Maio, o Governo promoveria a diminuição das
regiões, sob os aplausos dos milhões de operârios que se beneficiariam diretado demais. Muito obrigado a V. Ex• pelo aparte.
mente da lei de reforma salarial.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (SE)- Sou muito grato a V. Ex•, nobre
Conhecendo, de perto, a realidade daquelas áreas mais carentes, o GeneSenador José Lins, por esse depoimento que muito enriquece o meu pronun- ral João Figueiredo não poderá deixar de ser sensível a essa reivindicação,
ciamento.
por cuja concretização empenham-se as classes obreiras que nelas residem em
Quero dizer a V. Ex• que conheço, no exterior, o excelente trabalho que condÍções desumanas, características do subdesenvolvimento.
desenvolve o Banco do Brasil: são verdadeiras embaixadas que temos nos paí~
No próprio instante em Que reconheceu a unificação como "oportuna e
ses onde se encontram.
válida", o Chefe da Nação comprometeu-se em oferecer-lhe eficãcia,
Quanto aos postos avançados a que V. Ex• se referiu, em outubro de adotando-a formalmente dentro da gradatividade em que busquei situá-la, ao
1978, QUando a idéia foi lançada, acreditei nela e aplaudi a sua concretização apresentar a Emenda n9 181 à mensagem do Executivo que dispunha sobre a
e, hoje, vemos o que tem sido realizado, por eles, no interior, e os benefícios reforma salarial.
Se, com bastante antecipação do }9 de maio, aqui me posiciono parare~
que tem trazido para o desenvolvimento econômico do País.
Continuo, Sr. Presidente.
clamar o cumprimento da lei - jâ no corrente exercicio, como entendo ser
Mas uma vez resaJto, desta tribuna, a ação fecunda do Banco do Brasil, pacífico, da mesma forma espero - se Deus me permitir -nos anos subsecujo Presidente Oswaldo Colin, profundo conhecedor dos problemas do nos- qUentes voltar a apelar para o Ministro do Trabalho e o Presidente da Re-
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pública a fim de que assegurem a redução das regiÕes, sem qualquer procrastinação qu-e-possa invalidar o esforço agora despendido em favor dos trabalhadores brasileiros.
O Sr. José Lins (CE) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MAURO BENEVIDES (CE)- Ouço V. Ex•, nobre Senador José
Lins.
O Sr. José Uns (CE)- Nobre Senador Mauro Benevides, V. Ex' sabe
que fui Relator da Lei Salarial e que fui voto vencido no julgamento da sua proposta de emenda relacionada com a unificaçãp do salârio mínimo em todo
País. Ora, não se pode atribuir essa minha posição a um desejo puro e simples
de dar ao nordestino, ao homem do Norte ou ao homem do Sul um salário
meno~ que o de São Paulo . .E: lei natural que os países mais pobres, as comunidades, as sociedades mais pobres, naturalmente, que têm rendas mais baixas, em função disso- é claro- os empregados, os servidores, os trabalhadores também têm rendimentos mais baixos do que aqueles de comunidades
mais desenvolvidas; é por isso, por exemplo, que os salários em São Paulo são
inferiores aos salários dos Estados Unidos ou da Alemanha; e em média - é
claro- é por isso tambm que os salários no Nordeste são mais baixos que
os de São Paulo, porque sendo comunidades mais pobres, evidentemente, o
todo da economia gera menos riqueza, e cada parte do sistema econômico recebe menor remuneração. Então, é claro que uma remuneração de um trabalhador no Nordeste ao nível da remuneração cm São Paulo significaria um
desequilfbrio, em termos da economia que viria fundamentalmente em decorrência do próprio operariado nordestino. Essa 6, todavia, uma tese muito discutida por aqueles que desejam a unificação do salário. Mas, o fato é que a
emenda de V. Ex' foi aceita, foi incorporada ao projeto votado pelo Congresso Nacional e foi apenas em parte vetada pela Presidéncia da República, que
aceitou a redução do número de Regiões, portanto, a unificação do salário no
prazo mais curto possível. Tenho absoluta certeza de que Sua Excelência vai
cumprir rigorosamente a lei e que este ano o número das regiões será diminuído. Portanto, a tendência normal, dentro da legislação, da emenda apresentada por V. Ex•, ~ reduzir. A unificação do sallirio ~ um fato inelutlivel.
O SR. MAURO BENEVIDES (CE) -Grato a V. Ex• nobre Senador
José Lins.
No âmbito da COmissão Mista, quando a emenda foi submetida à apreciação daquele órgão do Congresso Nacional, se discutiu amplamente esta
· minha emenda e, de par com ela, uma outra assemelhada, de autoria do eminente Senador Dinarte Mariz.
v. Ex' terã que reconhecer que nós mostramos realmente sensibilidade
para a implantação de uma medida que teria, como terá, grande repercussão
na área econômico-financeira das regiões dirctamente atingidas. Tanto evidenciamos esta sensibilidade que procuramos situar a unificação salarial dentro de uma gradação que se iniciaria a I• de maio de 1980 e que, se seguida
pelo Senhor Presidente da Repllblica, como deoejamos, jA cm i 982 atingiriamos a essa almejada unilicaç.lo.
Concomitantemente com esta medida de precaução para reduzir o impacto conseqüente da unificação salarial, já chamávamos a atenção do Govemo para que quando ocorresse, de fato, a implantação se chegasse àquele
nível ideal de unificação, as pequenas c m!dias empresas, a fim de que não sofressem descompasses orçamentários, tivessem a seu favor o crédito oficial
que lhes possibilitassem enfrentar os novos encargos de pessoal. Aliás, quando se discutiu esse assunto no Congresso Nacional, na sessão do dia 27 de
março, e V. Ex' expôs os pontos de vista que agora reenfatiza, mencionou,
exatamente, este nosso dado, de que havia necessidade de se oferecer um suporte creditício significativo para que as empresas pudessem propiciar esse
beneficio aos trabalhadores do Norte e do Nordeste.
Portanto, quando propusemos essa unificação salarial, não o fize!llos em
meio a uma irresponsabilidade de iniciativa. Tivemos a cautela, tivemos a
precaução sobretudo de estabelecer essa gradatividade para a implantação da
medida, e, alêm disso, chamar a atenção do Governo para a necessidade, que
seria indispensável, de oferecer o crédito a essas pequenas e mêdias empresas,
a fim de que pudessem enfrentar as despesas com pessoal.
Concluo, Sr. Presidente:
Mesmo sem ter a fixação da data sido admitida pelo General João Figueiredo, a Nação confia em que, de sua parte, torne-se expresso o propósito,
tantas vezes manifestado, de propiciar a todos os seus compatrfcios melhores
condições de sobrevivência.
Percebendo pouco mais de dois mil cruzeiros, um operário do Nordeste e
do Norte continuará imerso no pauperismo e na miséria que traumatizam a
todos quantos tenham responsabilidade na condução dos destinos do País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bemf)
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O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Raimundo Parente.
O SR. RAIMUNDO PARENTE (AM. Lê o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Os governos dos últimos dezesseis anos têm enfatizado o interesse de
corrigir as desigualdades sociais e as disparidades regionais entre áreasproblema e Estados desenvolvidos, adotando medidas que no final do processo venham a assegurar a desejada adequação da distribuição individual da
renda.
O Governador José Lindoso, que durante tantos anos no Congresso Nacional defimdeu as -reivindicações regionais e apoiou, com entusiasmo, a política de inte&ração econômica e de desenvolvimento harmônico dos Estados,
como caminho insubstituível para a manutenção da própria integridade nacional, encaminhou telex ao Presidente da República, demonstrando preocupação com a diminuição do índice de crescimento, apontado em pesquisa do
BanCo do Nordeste.
Tais estudos se referem à constatação de uma sensível redução do crescimento econômicO comparado ao do exercício precedente, assim como em relação aos índices nacionais. A indústria e a agricultura despontam com maior
intensidade, com esta última, em especial,- apresentando índice negativo de
I%, para o acréscimo de 3,2% alcançado pelo setor nacional.
A situação que assim se configura tende a agravar o já acentuado desequilíbrio regional, com ameaça de graves conseqUências para os problemas
sociais da Região Norte, por ensejarem escassez de .oportunidades de renda e
empregos.
O Governador José Lindoso sugere- desde logo apoiado pela bancada
amazonense no Congresso Nacional- que o Presidente da República determine amplo exame do assunto, objetivando a abertura de uma linha especial
de incentivos para as micro, pequenas e médias empresas da Re~ião NorteJ e
o estabelecimento de limites de incidência da corrcção monetária, nos casos
de empréstimos concedidos pelo BNDE, Banco do Nordeste e Banco da
Amazônia, seja de forma direta ou através dos seus respectivos agentes financeiros, durante o corrente ano.
Fazemos nosso este apelo, confiando em que o Sr. Presidente da Rept1blica, como homem sensível à causa da Amazônia, prontamente adotará as
providências solicitadas pelo Governo do nosso Estado, identificadas com a
aspiração de toda a comunidade amazonense.
Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) Senador Orestes Quêrcia.

Concedo a palavra ao nobre

O SR. ORESTES QUI!:RCIA (SP. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Recentemente o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho no Estado de
São Paulo resolveu, ao decidir a utilização do prédio recém-adquirido pelo
TRT da 2' Região, na A v. Consolação, em detrimento dos melhores interesses para o funcionamento da Justiça, dificultar a ação da magistratura postulante, ou seja, daqUeles que defendem os pleitos dos seus constituintes junto
. ao JudiciáriO, conlo tem pai'ecido à Associação dos Advogados de São Paulo.
Reclamam os advogados paulistas a destinação do aludido prédio para a
instalação das quarenta e cinco juntas de conciliação e julgamento hoje existentes na capital bandeirante, que funcionam em condições precarfssimas, Cm
verdadeiros pardíeiros, onde, por vezes, não se obedecem aos mais elementares princípios de higiene.
Basta assinalar que o prêdio da Avenida Ipiranga, com 14 andares, dispões de apenas dois elevadores, com duas juntas por andar c, em cada uma
delas, dois sanitários, sendo um privativo dos juízes.
O prédio da Casper Líbero abriga, de forma irregular, nos primeiros an. dares, duas juntas c, nos últimos, apenas uma, além de Sala de Audiência, Secretarias, também um sanitário privativo dos juízes, outro para os funcionários, advogados e partes interessadas, sem ao menos uma sala de espera,
nem local próprio para as testemunhas, servido o prédio, também, por apenas
dois elevadores.
São melhores as condições do prédio localizado à Avenida Rio Branco,
onde se reúnem o Tribunal Pleno, as três turmas, funcionando o serviço médico, o departamento de pessoal e, reduzidíssimo número de funcionários, há
sanitários limpos, para juizes, funcionários e advogados.
Enquanto isso, mais 13 juntas criadas esperam local para 'instalação e o
prédio recém-adqUirido, com 24 andares, oito elevadores e cerca de duzentas
e cinqUenta vagas na garagem, abrigaria, apenas, 5 turmas e o Tribunal Pleno
do TRT.
Não é apenas injusfa eSsa distribuição de espaço, mas dificulta a própria
ação da justiça, que não depende apenas de juízes e funcionários, mas dos

728 Terça-feira 8

postulantes c seus advogados, se se pretende fazê-la eficiente, como deve
exigi-lo o contribuinte brasileiro.
Era o qUe tínhamos a dizer, Senhor Pl-csidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE {_Lourival Baptista) nobre Senador Gastão Mllller.
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Concedo a palavra ao

O SR. GASTÃO MULLER (MT. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presi·
dente, Srs. Senadores:
O Sr. Presidente da Câmara dos Vereadores de Barra do Garças, Mato
Grosso, encaminhou-me cópia do Oficio remetido ao Sr. Ministro Mario David Andreazza, o qual contém assunto de real interesse da região, ou seja, a
dragagem do leito do Rio Araguaia a partir da cidade de Torixoreu, em Mato
Grosso até a Cidade de Conceição do Araguaia, no Parã.
Visa essa providência a desobstrução do leito do citado rio, objetivando
assim evitar as constantes cheias que vem trazendo enormes prejuízos, mate-riais e pessoais aos habitantes das regiões ribeirinhas.
Este ano, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a enchente do Rio Araguaia
trouxe prejuf~os incalculâveis, bem como ameaça violentamente a saúde
pública, aliãs, área praticamente desatendida pelos órgãos competentes c na
época das enchentes o problema se avoluma, transformando-se em calamidade pública. Ainda agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Prefeito de Barra
do Garças, recentemente, decietoiCõ-CSTado de calamidade pública na região.
Mais uma vez, também, notou-se a ausência total do atendimento preventivo das populações ribeirinhas diante do fato, das autoridades competentes.
·
Daí, Sr. Presidente, Srs. Senadores, endossar plenamente, a proposição
do Dr. Vereador Dercy GomeS da Silva, Presidente da Câmara, aprovada por
unanimidade, dos seus pares, no sentido de ser encaminhada ao Sr. Ministro
do Interior, a sugestão-de que se deve atravê:s dos órgãos competentes dragar
o leito do portentoso Araguaia, no trecho citado, fim evitar-se o drama
periódico das enchentes excessivas. Cabe aos administradores, salvo engano, prever, tomar mecüdas preventivas, visando beneficiar as comunidades
ameaçadas.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gastão Mllller)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Humberto Lucena.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, apoiando integralmente o referido projeto
de lei, r~alvadas as emendas que vierem a aperfeiçoâ-lo, chamo a atenção
dos meus nobres pares para abreviarmos a tramitação de tão importante matéria que vem ao encontro de justas aspirações de antigos funcionArias dos
Correios e Telégrafos, IBGE, Rede Ferroviária Federal e tantas outras enti~
dades federais.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Não há mais oradores inseri·
tos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a
ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-1--Votação, em turno único, do Requerimento n9 41, de 1980, do Senador
João Calmon, solicitarido_ a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo publicado na edição do jornal O Estado de S. Paulo, do dia 26 de março
de 1980, intitulado "Cai no País Taxa de Escolarização".

-2Votação, em turno único, do Requerimento n9 42, de 1980, do Senador
Henrique de La Rocque, solicitando tenham tramitação conjunta o Projeto
de Lei do Senado n9 278, de 1979, que dispõe sobre a execução do Projeto
Dom Basco; e o Projeto de Lei do Senado n9 358, de 1979, que dispõe sobre a
instituiçã9_9o Sistema do menor, a execução do Projeto Dom Basco, e dã outras providências.

-3Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer n9 89, de 1980), do Projeto de Lei do Senado n9
145, de 1978, do Senador Jarbas Passarinho, que altera os arts. 80 e 81 da Lei
n• 5.988,-de 14 de dezembro de 1973, e dá outras providências.

-4-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 14, de 1979
O SR. HUMBERTO LUCENA (PB- Lê o seguinte discurso.)- Sr. Pre· (n' 1.051/72, na Casa de origem), que dá nova redação ao art. 42 da Lei n•
5.108, de 21 de setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito), tendo
sidente, Srs. Senadores:
PARECERES, sob n•s 36 e 37, de 1980, das Comissões:
O Sr. Presidente da República, acolhendo Exposição de Motivos do
- de Constituição e Jusdça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
Diretor-Geral do DASP, encaminhou Mensagem ao Congresso Nacional,
- ~e Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável.
acompanhada de projeto de lei que udispõe sobre o enquadramento dos servidores remanescentes da implantação do Plano de Classificação de Cargos,
-5instituído pela Lei n• 5.645, de lO de dezembro de 1970.
Discussão, em tufno únicO (apreciação preliminar da juridicidade, nos
Em outras palavras, a proposição atende aos constantes apelos dos parlamentares, no sentido de uma solução para os velhos e graves problemas dos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei da Câmara n•
não optantes por empresas públicas e dOs que foram postos em disponibilida~ 27, de 1978 (n• 423/75, na Casa de origem), que estabelece prazo de garantia,
de, em virtude da extinção ou declaração de desnecessidade do cargo~ Os pri- por quilometragem, para veículos automotores fabricados no País, tendo
PARECERES, sob n•s 1.226 a 1.228, de 1979, das Comissões:
meiros, em grande parte, não foram redistribuidos para outros órgãos públi~
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável, com as
cos por falta de claros nas respectivas lotações e os disponíveis fiCaram em casa, com os vencimentos praticamente congelados, uma vez que também não Emendas que apresenta de n9s 1 e 2-CT;
- de Economia, favorável, nos termos de substitutivO que oferece, com
foram reclassificados.
Tratava-se assim de uma força de trabalho ociosa que agora, graças a voto vencido do Senador Luiz Cavalcante e voto vencido, em separado, do
essa iniciatiVa governamental, é 'convocada novamente para o serviço público Senador Benedito Ferreira; e
- de Constituição e Justi~a, pela injuridicidade.
ativo.
A proposição, para resolv~r definitivamente -a situação desses servidores,
-6adota duas providências básicas:
Discussão,
em
primeiro
turno
(apreciação preliminar da constitucionalia) inclusão em quadros ou tabelas permanentes, do pessoal fora da classificação de cargos e empregos preVista peta Lei-n9 5.645, de 10 de dezembro dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Sede 1970, e montagem de quadros especiais~ nos termos c:Ja citada lei de classifi- nado n9 64, de 1979, do Senador Franco Montoro, que altera o § 29 do art. 67
cação, para efeito de enquadramento dos servidores abrangidos pelo art. 39 da Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social),
do Decreto 68.991, de 1971, e, por extensão, dos que foram postos em dispo- modificada pelo art. 17 do Decreto-lei n• 66, de 21 de novembro de 1966determina que os beneficios concedidos pelo INPS serão reajustados na base
nibilidade remunerada.
b) renovação de oportunidade para que os servidores, remanescentes dos do reajustamento do salário mínimo, tendo
PARECERES, sob n•s 221 e 959, de 1979, da Comissão:
quadros dos órgãos públicos transformados cm entidades de natureza priva-de Constituição e Jusdça- )9 pronunciamento: pela inconstitucionalida, possam ingressar nos quadro!i dcssa!L~mpresas.
E, para enfatizar o caso desses servidores a Exposição de Motivos do Sr. dade, com voto vencido dos Senadores Cunha Lima, Tancredo Neves, Hugo
Ramos e Lãzaro Barboza; e 29 pronunciamento: (reexame solicitado em pie~
Diretor·Geral do DASP afirma:
riârio J, mantendo seu parecer anterior.
"Esses servidores, marginalizados e à espera de dificil e morosa
-7redistribuição para outros órgãos da Administração Federal e suas
autarquias, condicionante da atualização classificatória e salarial,
Discussão, em prirrieiro turno (aprecíação preliminar da juridicidade,
não poderiam permanecer indefinidamente. nessa situação aflitiva e nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado
desgastante de inferioridade e desesperança".
n9 245, de 1979, do Senad_or Nelson Carneiro, que modifica a redação do art.
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mações para tirar conclusão em resposta a sua pergunta. Até: agora eu disse a
V. Ex" que é legal e razoável que o Governo lance mão de seu património, de
suas ações patrimoniais e que as aliene ao setor privado, para aplicar recursos
não inflacionárioS- em programas essenciais. Isto é: bom, porque tais recursos
não vão desfalcar, no caso, a Vale do Rio Doce, e ao mesmo tempo
transformam-se em recursos novos para implementação de novos programas,
O SR. PRESIDENTE (Gastão Mí!Iler) - Está encerrada a sessão.
como é o caso do PROÁLCOOL Até agora, nobre Senador, tenho dito que
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 14 minutos.) essa operação de venda é normal e legal. Poder!amos discutir o problema relacionado com o volume da venda. :1;: claro que a decisão de quanto vender
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE LINS NA
SESSÃO DE 28-3-80 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA- também cabe ao Governo. A ordem de venda das ações foi um ato normal,
porque foram vendidas através do órgão e dos meios adequados, isto é, atraDOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
vés da Bolsa de Valores. A corretora escolhida foi uma corretora tradicional,
O SR. JOSt LINS (CE. Como Lfder. Pronuncia o seguinte discurso.)- que hã dez anos se encarrega de todos os negócios das ações patrimoniais do
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Governo.

7• do Decreto-lei n• 368, de 19 de dezembro de 1968, que dispõe sobre efeitos
de débitos salariais, c dá outras providências, tendo
PARECER, sob n• 1.130, de 1979, da Comissão:
- de Conotltulçio e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos
Senadores Cunha Lima e Tancredo Neves.

Ouvi, com muita atenção, a palavra do nobre Senador Mauro Benevides.
E estranho Sr. Presidente, que o caso das ações da Vale do Rio Doce tenha assumido as proporções que vem alcançando nesses últimos dias.
Estranho, Sr. Presidente, porque a nós nos parece que a realidade é clara
e que a verdade dos fatos é meridiana.
O Governo é, sabidamente, .detentor da 'maioria das ações de inúmeras
empresas, e a Vale do Rio Doce é uma das maiores dentre elas.
A Vale do Rio Doce tem cerca de quatro bilhões de ações. No caso foram negociadas cerca de 150 milhões. Não há dúvida, Sr. Presidente, quanto
à legalidade da operação de venda dessas ações pelo Governo Federal. Tambêm é pacífico que não somente o Governo Federal, como os setores empresariais, e ademais todo o povo brasileiro, deseja que o Poder Público interfira
no sistema produtivo, somente naquelas ãreas em que isso se fizer estritamente necessário, devolvendo à empresa privada nacional a missão de cuidar da
produção nos campos em que não haja nem problemas de segurança nem
problemas sociais, cujas soluções dependam visceraJmente do controle estatal.
Há realmente uma política do Governo no sentido de repassar, sempre
que possível, total ou parcialmente, o capital dessas empresas ao setor privado.
Por outro lado, temos hoje a nítida consciência de que as ações do Governo,
ao implementar programas essenciais à economia nacional, devem ser conduzidas
de tal modo que, além do aumento da produção, da produtividade, do rendimento económico e do rendimento social, não se agravem os. problemas relacionados com a inflação e nem tampouco as questões relacionadas
com o balanço de pagamentos e com a criação de novos empregos. A inflação, o controle do balanço de pagamentos e a criação de mais empregos
são três objetivos essenciais. De um ponto de vista amplo, hã que se fazer um
grande esforço no sentido da implementação da economia. Não podemos
pensar em recessão. Ao contrário, devemos tentar conseguir o máximo de
crescimento da economia preservando esses objetivos.
O desenvolvimento económico não pode ser alimentado por meios inflacionários. Ora, o Governo pode implementar seus programas, como implementou muitas vezes, seja ampliando sua dívida pela emissão de letras, isto é,
recolhendo empréstimos junto ao setor privado, seja até por emissão direta.
No momento, porém, o Governo não lançará mão de meios inflacionários.
Por isso nada mais simples do que alienar parte das açõcs de suas empresas.
Nada mais conveniente do que entregar parte dessas ações ao setor privado,
recolhendo portanto recursos para o desenvolvimento de outros programas
essenciais. Nada mais justo do que o Governo lançar mão de parte-de seu patrimônio, mobilizando-o, para aplicar em objetivos importantes. A venda de
ações, não é, de modo nenhum, um fato inusitado. O Poder Público tem,
aliás, autorização legal para realizar sempre que julgar conveniente, operações dessa natureza.
O Sr. Mauro Benevides (CE)- Nobre Senador io~sê Lins, permite-me V.
Ex• um aparte?
O SR. JOSt LINS (CE) -

Com o maior prazer, nobre Senador.

O Sr. Mauro Benevides (CE)- Nobre Senador, da mesma forma que V.
Ex• o fez em relação ao meu discurso, eu tarnbé~ me posiciono, ouvindo sua
manifestação em torno dessa transação relacionada com a venda das ações da
Vale do Rio Doce. Acha V. Ex•, portanto, que não tem cabimento essa dúvida suscitada nos círculos financeiros, nas áreas parlamentares,
com extravasamento na grande imprensa brasileira, em torno dessa vultosa
transação e como ela se processou atravês da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro? Acha que tudo isso não teria sentido; seria apenas uma tempestade em
copo d'água?
O SR. JOSÉ LINS (CE) - Nobre Senador Mauro Benevides, tenho a
impressão de que ao longo do meu pronunciamento V. Ex• colherá infor-

Houve uma ordem de venda, num volume escolhido pelas autoridades
monetârias, com um objetivo certo. Dada a Õrdem de venda, evidentemente
sua operacionalização p3.ssou a depender dos órgãos própriOs que dela se
encarregariam, isto é, da corretora e da Bolsa, com sua~ normas e com suas
próprias sistemáticas de ação.
O Sr- Mauro Benevides (CE)- E do próprio Banco Central que autorizou a transação.
O SR. JOSt LINS (CE)- Quando disse a V. &•·que o Governo federal pode, legalmente, alienar ações de seu patrimônio, deixei claro que isso se
faz através dos órgãos próprios, no caso, o Ministério da Fazenda e dos seus
organismos especializados.
O Sr. Mauro Benevides (CE)- V. Ex" permite uma nova interrupção?
O SR. JOSt LINS (CE) -

Com todo prazer.

O Sr. Mauro Benevides (CE)- Tanto ontem, na Comissão de Finanças,
como hoje no plenário desta Casa, fiz questão de me situar diante do problema com aquela cautela em que deve se posicionar o Senado Federal. Sabe V.
Ex• que por uma preceituação constitucional, jã disciplinada pela Lei n9
6.223, cabe à Comissão de Finanças do Senado - em relação ao Congresso
também teria que mencionar a Comissão de Fiscalização Financeira e Tomadas de Contas da Câmara dos Deputados - o encargo de exercer a fiscalização orçamentária e financeira do Executivo e dos órgãos da administração
indireta. O que propus ontem foi exatamente que viesse a esta Casa aquela
autoridade mais diretamente vinculada ao problema, no caso, o Dr. Carlos
Langoni, Presidente do_8anco Central. Jã que S. Ex", o Ministro da Fazenda,
f3.Iando na Câmara dos Deputados, praticamente ampliou as dúvidas que
têm cercado essa transação, entendi oportuna a solicitação da presença do
Dr. Carlos Langoni, a fim de que essas dúvidas pudessem ser dissipadas. Ou
em caso contrãrio, quer dizer, se cm razão das interpelações fossem efetivamente positivadas essas versões de que a transação não se processou dentro
daquela normalidade esperada, que então o próprio Senado, através da sua
Comissão de Finanças, ado te uma postura severa e vigilante, reclamando do
Governo a adoç_ão de medidas saneadoras para resguardar o interesse público. A nossa intenção, Senador José Lins, foi muito bem entendida pela Comissão de Finanças, tanto assim que os partidos ali representados naquele
momento, inclusive o partido de V. Ex", enfim, todas as agremiações concordaram com a nossa solicitação,_ e a esta altura o diligente presidente daquele
órgão, Senador Cunha Lima, jâ expediu o oficio respectivo ao Dr. Carlos
Langoni. Vamos aguardar a presença de S. S• nesta Casa, a fim de que sejam
dirimidas todas essas dúvidas conseqUentes das versões em torno do fato relacionado com a alienação das ações da Cia. Vale do Rio Doce.
O SR. JOSt LINS (CE)- V. Ex• põe o problema em termos adequados. f. claro, nobre Senador, que compete ao Senado Federal, ao Congresso
Nacional, vigiar, -fiscalizar o Poder Executivo. Nada mais normal do que o
cumprimento dessa missão, e parte dessa missão, a informação é essencial.
Então, é justo que o Congresso, através das suas comissões ou dos seus Plenários, na Câmara e no Senado 1 convide ou convoque autoridades, nos termos da lei, para analisar problemas e para prestar informações. No exercício
de sua missão o Congresso deve manter essa postura, severa e vigilante a que
V. Ex• se refere. O que se não justifica, nobre Senador, nesses momentos, é o
ataque e a agressão à autoridade constituída, o desrespeito total e absolutamente desnecessário que rebaixa o Congresso, no cumprimento dessa missão
fiscalizadora, severa e vigilante a que V. Ex• se refere.
Mas trato, Sr. Presidente e Srs. Senadores, do problema da Vale do Rio
Doce. A venda de ações pelo Governo é um ato absolutamente legal. A lei
permite a venda. Não faz, inclusive, limitação quanto ao voJumc de ações a
vender.

·~
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Repito que a venda ê: uma operação normal. Que ela foi autorizada por
órgãos competentes, através de uma Corretora que há dez anos vem servindo
ao Governo federal com tradição e regularidade.
E. claro que uma operação dessa natureza depende da observância de
normas internas, sejam da Bolsa de Valores, sejam da Comissão de Valores
Mobiliários.
Soubemos, pela imprensa, que realmente hâ investigações, ao nível desses órgãos, para que se analisem com profundidade, cabalmente, os atas
correspondentes à operacionalização da ordem de venda. Não me consta que
esses resultados sejam, no momento, disponíveis. Mas, de todas as anâlises
que até hoje procedi, não vejo como se incriminar o Governo pelo uso do
atributo legal que o credencia a ordenar a venda de ações que, Cmbora em lotes maiores, representam apenas uma pequena parCela da participação da
União, na Vale do Rio Doce. A ordem de venda é um ato legal. Se houve deslize na operacionalização dessa ordetn, que se aguardem os resultados das investigações que nessa ârea estão em curso. O GovernO nada tem a esconder.
O que cria espécie é que o problema assim posto, venha a causar a tremenda celeuma que tem causado. O Governo Srs. Senadores, é o primeiro interessado em tudo esclarecer ..•
O Sr. Mauro Benevlde• (CE)- Permite V. Ex• um aparte? (Assentimento do orador)- Inclusive, nós reconhecemos, e a imprensa registra, que ontem, o próprio Presidente da República se reuniu com os seus auxiliares diretos, da ãrea econômico-financeira, para apreciar essa rumorosa pendência.
Conseqüentemente, esta normalidade de operacionalização a que V. Ex• alucj.e não é aceita com tanta tranqUilidade!
O SR. JOSE: LINS (CE)- Nobre Senador, não me referi à normalidade
da operacionalização. Dividi o programa effi duas etapas: a da ordem de ven~
da da ações pelo Govern9 Federal, e a da operacionalização dessa ordem.
O Sr. Mauro Benevides (CE)- Quer dizer que V. Ex• não endossa esse
conceito de normalidade de operacionalização, que eu teria pinçado no discurso de V. Ex•?
O SR. JOSE: LINS (CE)- Nobre Senador Mauro Benevides, V. Ex• é o
primciró a saber e não é preciso que eu repita, que a fase de operacionalização, pelo que tenho lido na imprensa, estâ sendo objeto de anâlise por uma
comissão para isso designada. O resultado desses estudos, dessa investigação
não estão, porém, ainda disponíveis.
O Sr. Mauro Benevides (CE)- V. Ex•, se relacionar, no tempo c no espaço, os fatos relacionados com este episódio, constatará que algumas providências foram adotadas, sem que até agora se chegasse à elucidação. ao esclarecimento dessa transação tão vultosa. Recordo-me que, ao verificar~se essa
transação, no dia seguinte, o Presidente da República interrompia o almoço
do Ministro da Fazenda e do Presidente do Banco Central com empresários
estrangeiros porque desejava inteirar-se daquela ocorrência na Bolsa de Valo~
res do Rio de Janeiro. Logo depois, era o próprio Ministro da Fazenda instado a, espontaneamente, comparecer à Câmara dos Deputados para debater o
problema. E V. Ex• sabe que a presença de Ministros de Estado não é tão fâcil. Sempre, quando se chega a essa deliberação, são realizadas gestões entre
as Lideranças parlamentares para assegurar a convocação de qualquer um
deles. E, ontem, aquele fato a que jâ aludi, de que uma nova reunião, especificamente sobre esse assunto, teria se realizado no próprio Palácio do Planalto,
com a presença do Chefe da Nação. Tudo isso fa2 com que em torno dessa
••normalidade de operacionalização'', sejam suscitadas dúvidas pela imprensa
brasileira.
O SR. JOSE: LINS (CE)- V. Ex• tem toda razão. E isso, nobre Senador, vem exatamente mostrar o interesse do Governo Federal em elucidar o
problema. Ele responde ao apelo, da opinião pública, pelo respeito que lhe
merece essa opinião. Não hã dúvida quanto a isso. O que quero dizer a
V. Ex•, e quero deixar bem claro, é que o Governo, ao autorizar a venda dessas ações, praticou um ato absolutamente legal, e que seria para isso, os órgãos adequados, encaminhando a operação através dos meios próprios.
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cionalidade foi feila justamente atràvês da Bolsa de uma corretora, jâ esteve
na Câmara S. Ex', o Sr. Ministro da Fazenda. Acho uma desconsideração o
Senado, por exemplo, querer ouvir o Diretor do Banco Central, dando quase
que um testemunho da inconfiabilidade daquilo que foi revelado por S. Ex•, o
Sr. Ministro da Fazenda, na Câmara Federal. Este é o meu entendimento,
porque a imprensa tem se ocupado bastante desse assunto. Estou pensando ê
que está faltando outro assunto para que esse seja esquecido.
O SR. JOSE: LINS (CE)- Muito obrigado a V. Ex•, nobre Senador Almir Pinto.
O Sr. Mauro Benevides (CE) O SR. JOSE: LINS (CE) -

Permite V. Ex• um aparte?

Com o maior prazer.

O Sr. Mauro Benevides (CE)- Jã agora respondo ao eminente Senador
Alrnir Pinto. Não hã, absolutamente, nenhuma de.consideração à Câmara
dos Deputados, tanto assim que a Lei n9 6.223 confere às duas Casas, à nossa
Comissão de Finanças e à de Fiscalização Financeira da Câmara essa prerrogativa de fiscalizar. A Câmara cumpriu o_seu dever e lã esteve o Ministro da
Fazenda. Então, o Senado não pode se omitir c, se o fizesse, estaria muito mal
situado diante da opinião pública nacional, que reivindica dos Senadores
uma atitude de defesa do interesse público.

Diz o Jornal do Brasil o seguinte:
":Pode parecer inacreditável, mas, se não tivesse sido desgastado tanto o uso da língua, seria surJ;Cicntementc estarrecedor descobrir que um Ministro de Estado vai ao Congresso para anunciar,
singelamente, que infringiu a lei e a infringirâ, se preciso for.
~o próprio Jornal do Brasil, são os demais órgãos da imprensa brasileira, e não podíamos, evidentemente, nós Senadores, investidos da responsabilidade de representar o povo e, conseqUentemente, de resguardar o patrimô·
nio público, não podíamos - repito - sob pena de cometermos uma negligência, uma omissão, uma desidia imperdoáveis, permanecer aqui sem adotar
pelo menos esta providência: trazer à Comissão de Finanças do Senado não a este plenârio, onde o debate ainda seria bem mais rumoroso - o Presidente do Banco Central, para prestar os esclarecimentos que estão sendo exigidos pela opinião pública brasileira. A nossa intenção foi apenas a de levar o
Senado a cumprir, cabalmente, uma prerrogativa constituciona~, prevista no
Art. 70 da Carta Magna em vigor, jâ disciplinada pela Lei n• 6.223, de julho
de 1975:

O Sr. Almir Pinto (CE) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) (Fazendo soar a campainha.) Quero comunicar ao nobre orador que temos uma sessão extraordinária do
Congresso Nacional, às 18 horas e 30 minutos. Eu pediria, então, a V. Ex•
que concluísse a sua oração.
O SR. JOSE: LINS (CE)- Peço a V. Ex• Sr. Presidente, que me permita
conceder o aparte pedido pelo nobre Senador Almir Pinto.

O SR. JOSE: LINS (CE)- Com o maior prazer, nobre Senador.

O Sr. Almir Pinto (CE)- Serei râpido, Sr. Presidente. Apenas, porque,
na verdade, o meu nobre e· estimado companheiro, Senador Mauro Benevidcs, disse uma verdade. A própria imprensa disse ali: Congresso Nacional. E
a Câmara dos Deputados é uma Casa do Congresso Nacional, por conseguinte, o que o Sr. Ministro disse lá; seria até ocioso se trazer o Sr. Carlos Langoni, depois se traria um outro diretor qualquer para uma outra Comissão, depois se desceria para um secretário, e finalmente ia se ficar em um círculo vicioso. Se jã o Ministro e falou na Câmara dos Deputados, que é uma Casa do
Congresso Nacional, todo o Senado e o povo brasileiro jã tiveram conhecimento da operação, porque a operação já foi dissecada, na Câmara dos Deputados~ pelos Srs. Deputados e respondidas as perguntas por S. Ex•, o Sr.
Ministro da Fazenda. Por conseguinte, no meu modo de entender, já está por
demais dissecado o problema pela Câmara dos Deputados que é uma Casa do
Congresso Nacional. O povo brasileiro tomou conhecimento da presença do
Ministro Galvêas, no Congresso Nacional, justamente em uma Casa que é
uma legítima representante deste Congresso Nacional, que é a Câmara dos
Deputados.

O Sr. Almir Pinto (CE)- Meu nobre colega de Bancada, não conheço,
na verdade, o requerimento do nobre companheiro, também, lã do nosso
Ceará, Mauro Benevides, quando achou por bem requerer a presença do Dr.
Langoni, que é o Presidente do Banco Central, aqui, na Comissão de Finanças do Senado. Acredito no seguinte: não sei porque jâ ê um assunto jâ
muito conversado, muito badalado,- como se diz na gíria- um assunto, no
meu modo de entender ,jã bastante dissecado, porque se o Governo autorizou
ao Ministro a venda dessas ações da Companhia Vale do Rio Doce e a opera-

O SR. JOSE: LINS (CE) - Muito obrigado, Senador Almir Pinto.
Sr. Presidente, o que desejo deixar claro é que, ninguém põe, ou poderâ
pôr em dúvidas, o direito que tem o Governo Federal de alienar ações de uma
de suas empresas, no volume que for julgado conveniente a política de desenvolvimento Nacional.
Pode, na operacionalização da ordem de venda, ter havido descumprimento de normas ou de portarias internas de algum órgão, assunto que a eles
afeto e não ao Governo diretamente. Pode ter havido descumprimento, pode

O Sr. Almlr Pinto (CE) -

V. Ex• me permite?
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haver dúvidas quanto a isso ou quanto à validade do cumprimento ou descumprimento dessas normas.
Compete agora aos órgãos próprios se pronunciarcni. sobre o assunto. O
Congresso Nacional tem a obrigação de exercer a fiscalização severa e vigilante a que se referiu o nobre Senador Mauro Benevides. O certo, porém, é
que o Governo não tem descurado de dar ao Congresso as condições e a
oportunidade de exercê-la. O que niio se justifica é que venham autoridades a
esta Casa, à Câmara dos Deputados, para serem agredidas, violentamente
agredidas, desnecessariamente agredidas por Membros deste Poder. Por outro lado em nada nos recomenda a seqUência desmedida de convocaÇoes de
Ministros seguidas de funcionârios de outros níveis, totalmente desnecessária~ quando as explicações têm sido cabalmente dadas pelos gestores da
política e dos atas do Governo.
Muito obrigado a V. Ex•. (Muito bem!)
DISCUli.SO Pli.OFEli.IDO PELO Sll.. ADALBERTO SENA
NA SESSÃO DE 28-3-80. QUE SE REPUBUCA POR HAVER
SAlDO COM INCORREÇOES NO DCN (SEÇÃO II) DE 29-3-80
O SR- ADALBERTO SENA (AC- Para uma comunicação.)- Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
Conforme os jornais jâ divulgaram, encontram-se em greve- pelo menos até ontem estavam, e não tenho notícias de hoje - os professores do meu
Estado, o Estado do Acre. E, segundo também noticias divulgadas pela imprensa, essa greve jã foi considerada ilegal por atentatória a um dos principias da nossa Constituição, o princípio que proíbe a greve de funcionãrios
públioos~ Mas, a despeito de todo nosso respeito por essa norma jurídica, havemos nós de convir, Srs. Senadores, que a ela muitas vezes se so.brepõcm certas contingências sociais e até mesmo a:s nossas motivações biológicas. :E: o
caso desses professores que, depois de terem recorrido a todos os meios normais, através dos seus sindicatos, de sua associação de classe, não tiveram nenhuma solução satisfatória para as suas reivindicações. Pelo contrârio, não
têm nenhuma esperança de receber um salãrio condigno que afaste a perspectiva da fome que ronda os seus lares, e que garanta a tranqUilidade daqueles
professores que precisam preparar-se para as lições e assim assegurar a maior
eficiência da nossa juventude.
Por isso mesmo, Srs. Senadores, a Seção Acreana do Partido do Movimento Democrático Brasileiro resolveu solidarizar-se com esses professores,
não num movimento demagógico, mas simplesmente por reconhecer, através
da observação dos fatos ao longo dos anos, que nada mais justo do que a intervenção ou a ação supletiva do Governo Federal em favor daqueles profess-ores, já que as condições do Estado talvez não permitam atender-lhes às reivindicações. E devo dizer aqui que essa ação supletiva da União, em seu favor, também baseia-se em princípio consagrado na Constituição Federal.
É este, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o manifesto dirigido aos professores e ao povo em geral pelos representantes do Partido do Movimento Democrático Brasileiro no Senado e na Câmara:
O PMDB E O MOVIMENTO DOS PROFESSORES DO ACRE
Fala-se muito em abertura política e social; jura-se restabelecer
a Democracia; prometem.se medidas audazes para melhorar as con-
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dições de vida e encher as panelas do povo. Os defensores incondicionais do Governo, desprovidos de qualquer sinceridade, lançam
programas e fazem discursos de larga repercussão, na ânsia frustrada de vender uma imagem liberal.
São palavras vazias, entretanto, que esbarrar:n constantemente
na realidade dos fatos, na repressão às reivindicações populares, na
política desumana de achatamento salarial, que subsiste, apenas
mascarada para compor o quadro de falsidades e ilusões com que
tentam mais uma vez lograr o povo brasileiro.
Os salãrios dos trabalhadores foram comprimidos e aviltados
pela política econômia que infelicita a Pátria hâ uma década e meia.
Base de todo o modelo concentrador, elitista e antinacional, a teoria
milagreira oprime os assalariados pelo confronto da carestia com
salários irris6rios.

Toda a pletora de problemas nacionais se repete, agiganta-se ao
incidirem sobre um Acre desgastado, empobrecido e caótico, após
sucessivas administrações ubiônicas", alheias aos mais legítimos anseios populares.
Tratado sem o menor respeito pelos centros federais de poder,
ilhado pela péssima condição de suas estradas, inatingível através
dos sistemas postais, telegrâficos e telefônicos, vive o Acre uma pâgina tenebrosa.
~ neste quadro que os professosres do Acre, irmanados sob a
orientação e a liderança de sua Associação Profissional, encetam
brava luta por melhores salãrios; exigem ajusta paga pela dedicação
à nobre tarefa de formar nossa juventude; pedem, cobram a devolução de pequena parcela do que foi tomado nesses tempos de empobrecimento da imensa maioria da classe.
Subjugados pela fria letra de leis injustas, tiveram seu movimento ordeiro e pacífico tachado de .. ilegal", declaração que abre
caminho para severas represálias - punições iníquas que chegam
ao desemprego~ cassação de mandatos sindicais e até mesmo repulsivos processos politicas.

A Secção Acreana do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro, coerente com seu programa e suas obrigações de representar o espírito, sereno e altaneiro, do nosso povo, vem apresentar,
através de sua Bancada no Congresso Nacional, a mais calorosa solidariedade aos professores do Estado do Acre cm sua luta, luta que
é de todos os trabalhadores.
Defendendo seus direitos e suas idéias com ordem e perseverança, os professores acreanos dão a maior e mais sublime lição à
juventude: uma lição de união, firmeza c serenidade em defesa do
que é justo e digno.
Brasília, em 26 de março de 1980 - Senador Adalberto Sena Deputado Nabor Junlo•- Deputado Geraldo Fleming- Deputado
Aluizio Bezerra.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
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LIDERANÇA 00 BLOCO PARLAMENTAR 00
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL- PDS

PMOB

Presidente

Lido r

Líder

luiz VIana

Jarbas Passarinho

1 •-VIco-Prosldonte

Paulo Brossard

Nilo Coelho

Vlce-Líderos

2•.. VIco-Prosldente

Humberto Lucena
José Richa
Marcos Freire
Mauro Benevides
Nelson Carneiro
Orestes Quércia
Pedro Simon
Roberto Saturnino

Oinarte Mariz

1•-Secrotárlo
Alexandre Costa

2t ..Secretário
Gabriel Hermes

3•-Secretárlo
lourival Baptista

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO POPUlAR - PP

4•·Secrotárlo

Líder

Gastão Müller
Jorge Kalume
Benedito Canelas
Passos Pôrto

COMISSÓES

Diretor: Antônio Carlos de Nogueira
Local: Anexo IJ - Térreo
Telefone: 223-6244 e 225-8505 - Ramais 193 e 257

A) SERVIÇO DE COMISSÓES PERMANENTES

Chefe: Cândido Hippertt
local: Anexo 11 - Têrreo
Telefone: 225·8505 - Ramais 301 e 313

"

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO- PTB

Líder
leite c~cives

Gilvan Rocha

Suplentes do Secretários

COMISSÀO OE AGRICULTURA -

Vica-Lidores
Aderbal Juremo
Aloysio Chaves
Bernardino Viana
José lins
lomanto Júnior
Moacyr Dolla
Murilo Badaró
Saldanha Cerzi

VJca-Líderos

LIDERANÇA 00 BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT

Evelásio Vieira
Alberto Silvo

Henrique Santillo

Titulares

Suplentes

1. Mendes Canele
2. José Uns
3. Eunice Mkhiles
4. Vicente Vuolo

1. Raimundo Parente

Líder

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL (11 membros)

2. Alberto Silva
3. Almir Pinto

COMPOSIÇÃO

Presidente: Jessó Freire
Vice-Presidente: lâzaro Barboza

1. Marcos Freire
2. Humberto Lucena

1. Evandro Carreira
2. Agenor Maria
3. Mouro Benevides

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas
Local: Sola "ClóviS Bevilacqua" - Anexo 11 - Ramal 623

{CA)
COMISSÃO OE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA -

(7 membros)
COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Henrique de Lo Rocque
1'l'.Yice·Presidente: Aloysio Chaves
2"-Vice-Presidente: Hugo Ramos

Suplentes

Titulares
1. Passos P&rto

1. Jutohy Magalhães

Titulares

Suplentes

2. Benedito Canelas
3. Pedro Pedronlan
4. José Lins

2. Affonso Comargo
3. João Colmon

1. Henrique de lo Rocque

1. Evelósio Vieira
2. leite Chaves
3. José R!cho

1. Agenor Mario
"2. Amoral Peixoto

1. lenoir Vergas
2. Joào Calmon
3. Almir Pinto
-4. Milton Cabral
5. Bernardino Viana
6. Arnon de Mello

Helvídio Nunes
José Samey
Aloysio Chaves
Aderbol Juremo
Murilo Bodar6
7. Moacyr Dalia
8. Amoral Furlon
9. Raimundo Parente

1. Hugo Ramos

2. leite Chaves
3. lózaro Barboza
COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS -

(1 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente:·· Mendes Canele
Vice-Presidente: Agenor Maria

{CAR)

Suplentes

1. Jessê Freire
2. José Sorney
3. Passos Pôrto
4. Saldanha Oerzi
5. Affonso Camargo
6. Murilo Badoró
7. Benedito Ferreiro

1.
2.
3.
4.

1. Itamar Franco
2. Lózaro Barboza
3. Adalberto Sena
4. Mouro Benevides

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

José Guiomard
Tarso Outra
Benedito Canelas
Moacyr Dalla

Assistente: Francisco Guilherme Ttiees Ribeiro - Ramal 306
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 horas
local: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo 11 - Ramais 621 e 716
COMISSÀO OE ECONOMIA -

2.
3.
4.
5.
6.

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 307
Reuniões: Quartos-feiras, às 10100 horas
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 Ramais 621 e 716

Titulares

(CCJ)

(15 membros)

Presidente: Evelósio Vieira
Vice-Presidente: Leite Choves

(COF)

1. Cunho lima
2. Tancredo Neves
3. Dirceu Cardoso

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

r.·
Assistente: Mario Heleno Bueno Brandão - Ramal 305
Reuniões: Óucirtos·feiras, às 10:00 horas
local: Solo "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623

{CE)

(11 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Teotônio Vilela
Vice-Presidente: Roberto Saturnino
Titulares

Suplentes

1. Arnon de Mello

1. Helvldio Nunes
2. AlbertO Silva' 1
3. Benedito Ferreira
4. Vicente Vu~lo

2. Bernardino Viana
3. José lins
4. Jessé Freire

5. Milton Cabral
6. Benedito Canelas
7. luiz Cavalcante
1. Roberto SaturninÕ
2. Teotónio Vilela
3. Marcos Freire
4. Pedro Simon

1. Jo5é Richa

2. Orestes Quércia
3.'-Tancredo Neves
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Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675
Reuniões: Quartos-feiras, às 10130 horas
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716

1. Franco Monto'ro

2. Humberto Lucena

1.
2.
3.
4.

1. Nelson Carneiro
2. Marcos Freire

3. Jai!on Barreto
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA -

(CEC)

Assistente: leila Leivas Ferro Costa~- Ramal 497
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas
loc:ol: Solo "Clóvi$ Bevilác:quo" - Anexo 11 - Ramal 623

(9 membros)
COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA -

Suplentes

1. João Calmon

1. José lins
2. Arnon de Mello
3. Jorge Kalume
4. Pedro Pedrossian

1. Adalberto Sena
2. Evelósio Vieira
3. Franco Montare

1. Marcos Freire
2. Gilvan Rocha

COMPOSIÇÃO

Presidente: Gilvan Rocha
Vice~Presidente: Henrique Santillo

Titulares

Suplentes

1. luiz Cavalcante

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

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

1. Gilvon Rocha
2. Roberto Soturnino

Titulares

Suplentes

I.
2.
3.
4.

1. Saldanha Oerzi
2. Jorge Kalume
3. Benedito Canelas

lamento JUnior
Almir Pinto
Alberto Silva
Jo:oé Guiomard

1. José Richa
I. Gilvon Rocha
2. Adalberto Sena
Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro -- Ramal 306 2. Henrique Santillo
3. Jai~n Barreto
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas
Local: Anexo "B" - Sala ao lado do Gob. do Sr Senador
Assistente: L&do Ferreira da Rocha- Ramal 312
João Basco - Ramal 484
Reuniões: Quintos-feiras, as 10:30 hora!õ
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621 e 716

(CF}

(17 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Cunho Lima
Vice·Presidente: Tancredo Neves

COMISSÃO DE REDAÇÃO -

(CR}

(S membros)

Suplente!õ

COMISSÃO OE SEGURANÇA NACIONAL (7 membros)

COMPOSIÇÃO

l. Raimundo Parente

1. Saldanha Oerzi

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

Arnon de Mello
Lamento Júnior
Affonso Comorgo
Vicente Vuolo
Alberto Silva
Amaral Furlon
8. Jorge Kolume
9. Jutahy Magalhães
10. Mendes Canele

2. Henrique de La Rocque

1. Cunho limo
2._ Tancredo Neves
3. Roberto Soturnino
4. Amoral Peixoto
5. Pedro Simon
6. Mauro Benevides
7. Teotónio Vilela

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

3.
-4.
5.
6.

COMISSÃO DE SAÚDE
(7 membro!õ}

Presidente: Arnon de Mello
Vice--Presidente: Alberto Silva

2. Milton Cabral

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 307
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623

Titulares

(CMf)

COMPOSIÇÃO

3. Alberto Silva
.4. Arnon de Mello

COMISSÃO DE FINANÇAS -

1. Marcos Freire
2. Mauro Benevides
3. Leite Chaves

(7 membros}

Titulares

Tarso Outra
Jutahy Magalhães
Aloysio Chaves
Aderbal Juremo
Eunice Michiles

Paulo Brossard
Nelson Carneiro
Itamar Franco
José Richa
5. Amoral Peixoto
6. Tancredo Neves

Assistente: Cândido Hippertt- Ramai!õ 301 e 313
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas
local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo li -Ramais 621e 716

Presidente: João Calmon
Vice·Presidente: Jutahy Magalhães

2.
3.
4.
S.
6,
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Jessé Freire
José Sarney
Miltop Cabral
José Guiomard

Presidente: Dirceu Cardoso
Vice-Presidente: Adalberto Sena
Titulares

Suplentes

1. Torso Outra
2. Saldanha Oerzi
3. Mendes Conale

2. Murilo Badaró

1. Dirceu Cardoso
2. Adalberto Seno

COMPOSIÇÃO

Presidente, Jorge Kalume
Vice·Presidente: Mouro Benevides

1. João Calmon
Titulares

Suplentes

1, Jorge Kalume
2. Luiz Cavalcante

2. Amaral Furlan

3. José Sarney
1 . Hugo Ramos

Assistente: Mario Therezo Magalhães Motta Reuniões: Quintas-feiras, às 12.00 horas
local: Sala "Clóvis Sevilócqua" - Anexo 11 -

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Quintas-feiras, Os 9:30 horOs
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623

(CSN)

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES -

1. Raimundo Parente

3. Murilo Badoró
4. Benedito Ferreira

3. José Guiomard

1. Mauro Benevides

1. Cunha limo
2. Joison Barreto

Ramal 134
Ramal 623

(CRE}

{15 membros)

2. Agenor Maria
3. Hugo Ramas

Assistente: L~da Ferreira da Rocha - Ramal 312
Reuniões: Quartas-feiras, Os 9:30 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa" --Anexo 11 -Ramais 621e 716

COMPOSIÇÃO
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL -

(CLS}

Presidente: Tarso Outra
1?-Vke·Presidente: Saldanha Derzi
29-Vice-Presidente: Lomanto JUnior

(9 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Helvídio Nunes
Vico--Presidente: Lenoir Vergas
Titulares

Suplentes

1. Lenoir Vergas
2. Helvidio Nunes

1. Jutohy Magalhães
2. Raimundo Parente

3. Jeué Freire
4. Moacyr Dalla
5. Henrique çle la Rocque
6, Aloysio Chaves

3. Eunice Michi\es
4. Ben11dito Canelas

Titulares
1. Tarso Outra
2. Bernardino Viana
3. Saldanha Oerzi
4. Lomonto Júnior
5. Mendes Canole
6._ Aderbol Juremo
7. Almir Pinto
8. lenoir Vargos
9. José Sorney

COMISSÀO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL -

COMPOSIÇÃO

Suplentes
1. Aloysio Chaves
2. Pedro Pedrçnion
3. Henrique de la Rocuque,
4. José Guiomard
5. Luiz Cavalcante

6.

(CSPC}

(7 membros)

Presidente: Evandro Carreira
Vice-Presidente: Humberto Lucena
Titulares

Supl,entes

1.
2.
3.
4.

t. Affonso Car!targo
2. Pedro Pedrossian
3. Aderbal Jôremo

Raimundo Parente
Henrique d.e la Ro"cque
Bernardino Viana
Alberto Silvo
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B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS

Suplentes

Titulares

1. · Evandro Correira
2. Humberto Lucena
3. l.cízaro Barboza

E OE INQU~RITO

1. Orestes Qubrcia
2. Evelásio Vieira

Assistente: Leila leivas Ferro Cosk:l - Ramcll .497
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas
local: Sala "Ruy Barbosa"- An~txo 11 -Ramais 621e 716

1.
2.
3.
.4.

Benedito Ferreira
Vicente Vuolo
Pêdro Pedrossian
Affonsó Camargo

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

Comissões Temporárias
Chefe: Alfeu de Oliveira
Local: Anexo 11- Térreo
Telefone: 225-8505- Ramal 303
1) Comissões Temporárias para Projetas do Congresso Nacio-

nal
COMISSÃO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PÚBLICAS - {CT)

(7 membros)

1. Evondro Carreiro
2. Lciz:oro Barboza
3. Orestes Quérc:ia

2) Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e
.4) Comissào Mista do Profeta ele lei Orçamentória (art. 90 do
Regimento CQmum}

1. Leite Choves
2. Agenor Mario

Assistente: Leila leivas Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Terços-feiras, às lO:QO horas
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 Ramois621 e716

COMPOSIÇÃO

Presidente: Benedito Ferreira
Vico-Presidente: Vicente Vuolo

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes- Rama• 614; Cleide Maria B.F. Cruz- Ramal !i98; Mauro Lopes
de Só - Ramal 310 - Helena lsnard Accauhy Sarres dos
Santos- Ramal31.4; Elizabeth Gil Barbosa Vianna- Roma!
314; Nadir Ferreira da Rocha - Ramal 702.

SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISS0ES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1979

HORAS

TERÇA
C.T.

10,00
C.A.R.

HORAS
09,30

QUARTA

SALAS
RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716
CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

SALAS

C.S.N.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

C.C.J.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

ASSISTENTE

SALAS

ASSISTENTE

C.f.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

GUILHERME

GUILHERME

C.S.P.C.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

LEI LA

ASSISTENTE

C.E.C.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

SÉRGIO

C.D.f.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

FRANCISCO

10,30

c.s.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

L~ DA

1LOO

C.L.S.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

LEI LA

12,00

C.R.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

MARIA
THEREZA

LEI LA

10,30

RUYBARBOSA
Ramais- 621 e 716

QUINTA

09,30

LEI LA

10,00

MARIA
HELENA

10,00
C. A.

HORAS

SÉRGIO

C. E.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

DANIEL

C.R.E.

RUYBARBOSA
Ramais-621 e716

CÂNDIDO

11,00

c-M.-E.

ANEXO"B"
Ramal -484

FRANC~SCO

-

-
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QUARTA-FEIRA, 9 DE ABRIL DE 1980

BRASILIA- 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• 3, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.699, de 16 de outubro de 1979, que "dispõe sobre cancelamento e parcelamento de débitos, no âmbito da Previdência Social, e dá outras providências".

Artigo único.

f: aprovado o texto do Decreto-lei n' 1.699, de 16 de outubro de 1979, que "dispõe sobre cancelamento e

parcelamento de débitos, no âmbito da Previdência Social, e dá outras providências"_
Senado Federal, 7 de abril 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• 4, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.702, de 18 de outubro de 1979, que "dispõe sobre a contribuição para análise e
fiscalização de projetos técnico-econômicos nas áreas da SUDAM e da SUDENE, e dá outras providências".
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.702, de 18 de outubro de 1979, que "dispõe sobre a contribuição
para anãlise e fiscalização de projetes técnico-económicos nas ãreas da SUDAM e da SUDENE, e dã outras providências".
Senado Federal, 7 de abril 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• 5, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei no 1.701, de 18 de outubro de 1979, que "prorroga o prazo para destinação de recursos ao- PIN e- ao- PROTERRA ".- -- - - -- Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n' 1.701, de 18 de outubro de 1979, que "'prorroga o prazo para destinação de recursos ao PIN e ao PROTERRA".
Senado Federal, 8 de abril 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• 6, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n' 1.703, de 18 de outubro de 1979, que "estabelece condições especiais para importação de bens destinados à produção de petróleo bruto e gás natural da Bacia de Campos, na Plataforma Continental Brasileira, e dá outras providências".

Artigo único: É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.703, de 18 de outubro de 1979, que "estabelece condições especiais
para importação de bens destinados à produção de petróleo bruto e gãs natural da Bacia de Campos, na Plataforma Continental
Brasile~ra,

e dá outras providências".

Senado Federal, 8 de abril de 1980. -

Senador Luiz Viana, Presidente.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ l'?, da Constítuição, _e eu, Luiz Viana, Presidente do
Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 7, DE 1980

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.700, de 18 de outubro de 1979, que "extingue o registro das letras de câmbio e
notas promissórias, e dá outras providências".
O Congresso Nacional decreta:
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.700, de 18 de outubro de 1979, que "extingue o registro das letras de

câmbio e notas promissórias, e dã outras providências".
Senado Federal, 8 de abril de 1980. - Senador Luiz Viana. Presidente.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 29• SESSÃO, EM 8 DE ABRIL DE 1980
1.1 -ABERTURA
I.2- EXPEDIENTE

mentares dos tratados, convenções e atas internacionais ao Senado Federal, e dã outras .Providências.
1.3 -ORDEM DO DIA

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República

Requerimento n• 41/80, de autoria do Sr. Senador João Calmon, soSubmetendo ao Senado a escolha de nomes indicados para cargos cujo
licitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo publicado
provimento depende de sua prévia aquiescência:
- N• 65/80 (n• I 13/80, na origem), relativa à escolha do Doutor na edição do jornal O Estado de S. Paulo. do dia 26 de março de 1980, inti·
Leopoldo César de Miranda Lima Filho, Advogado, para exercer o cargo tulado "Cai no País Taxa de Escolarização". Aprovado.
de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga decorrente da
- Requerimento n• 42/80, de autoria do Sr. Senador Henrique de La
aposentadoria do Ministro Lopo de Carvalho Coelho.
Rocque, solicitando tenham tramitação conjunta o Projeto de Lei do Se- N• 66/80 (n• I 14/80, na origem), relativa à escolha do Doutor nado n' 278, de 1979, que dispõe sobre a execução do Projeto Dom Bosco
Marco Aurélio Prates de Macedo, Advogado. para exercer o cargo de Mi- e o Projeto de Lei do Senado n• 358, de 1979, que dispõe sobre a instinistro do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga decorrente da aposenta- tuição do sistema do menor, a execução do Projeto Dom Bosco, e dâ oudoria do Ministro João de Lima Teixeira.
tras providências. Aprovado.
- Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 145/78, de autoria
1.2.2- Ofício do Presidente do Supremo Tribunal Federal
do Sr. Senador Jarbas Passarinho, que altera os arts. 80 e 81 da Lei n9
-No S/10/80 (n' 22/80-P/MC, na origem), encaminhando ao Sena- 5.98&,~ de 14 de dezembro de I 973, e dã outras providências. Aprovada. À
do Federal, cópia do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal Câmara dos Deputados.
nos autos do Recurso Extraordinário n9 91.947-3, do antigo Estado do
-Projeto de Lei da Câmara n• 14/79 (n• 1.051/72, na Casa de oriRio de Janeiro, o qual declarou a inconstitucionalidade da Lei n9 6.333, de
gem), que dâ nova redação ao art. 42 da Lei n9 5.108, de2l de setembro de
21 de outubro de 1970, daquele Estado.
1966 (Código Nacional de Trânsito). Rejeit.ado. Ao Arquivo.
1.2.3- Aviso do Ministro da Previdência e Assistência Social
-Projeto de Lei da Câmara n• 27f78 (n' 423/75, na Casa de origem),
- N9 159/80, encaminhando informações daquele Ministério ares- que estabelece prazo de garantia, por quilometragem, para veículos autopeito do Projeto de Lei do Senado n~ 292/79, que assegura o pagamento motores fabricados no País. (Apreciação preliminar da juridicidade.) Redo salário-família a todos os aposentados pelo sistema geral da Previdên- jeitado. Ao Arquivo.
cia Social.
-Projeto de Lei do Senado n9 64/79, de autoria do Sr. Senador
Franco Montoro, que altera o § 2• do art. 67 da Lei n• 3.807, de 26 de
1.2.4 - Comunicação da Presidência
agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social), modificada pelo art.
-Arquivamento dos Projetas de Lei do Senado n•s 97, 169 e 217/75, 17 do Decreto-lei n9 66, de 21 de novembro de 1966 - determina que os
por terem recebido pareceres contrários, quanto ao mêrito, das comissões beneficias concedidos pelo INPS serão reajustados na base do reajustaa que foram distribuídos.
mento do salârio mínimo. (Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Rejeitado. Ao Arquivo.
1.2.5 - Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n• 245/79, de autoria do Sr. Senador
-Projeto de Lei do Senado n• 39/80, de autoria do Sr. Senador NelNelson Carneiro, que modifica ·a redação do art. 79 do Decreto-lei n9 368,
son Carneiro, que altera a Lei dos Registras Públicos.
de 19 de dezembro de 1968, que dispõe sobre efeitos de débitos salariais, e
1.2.6- Discursos do Expediente
dâ outras providências. (Apreciação preliminar da juridicidade.) RejeitaSENADOR NELSON CARNEIRO~ Situação do mercado de tra- do. Ao Arquivo.
balho brasileiro. Agradecimento aos apartes congratulatórios dados a S.
1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
Ex•, alusivos ao transcurso do seu septuagésimo aniversário.
SENADOR MAURO BENEVIDES- Protesto contra decisão do
Governo Federal em fixar o orçamento do FINO R para o corrente exercício, em dotação inferior àquela pleiteada pelas classes empresariais do
Nordeste.

1.2.7- Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n9 40/80, de autoria do Sr. Senador
Humberto Lucena, que dispõe sobre a remessa de documentos comple-

SENADOR GlLVAN ROCHA- A política desenvolvida pelo Governo Federal no campo da saúde, a propósito do Dia Internacional de
Saúde.
SENADOR JOSE RICHA -

Anãlise das deficiências da política

agrícola nos últimos 10 anos.
SENADOR LÃZARO BARBOZA -Justificação de projeto de lei
que encaminha à Mesa, dando nova redação aos artigos 59 e 69 da lei que
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SENADOR DIRCEU CARDOSO - Interrupção da BR-101, no
trecho compreendido entre Macaé e Campos, no Estado do Rio de Janei~
ro.
SENADOR EVANDRO CARREIRA- Prosseguimento das consi1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESderações iniciadas na sessão anterior, sobre a política de produção de bor~ SÃO. ENCERRAMENTO.
racha no Brasil.
2-ATO DO PRESIDENTE
SENADOR GASTÃO MULLER- Documento enviado ao Sr. Mi- N• 2-A, de 1980.
nistro da Educação e Cultura pelo Diretório da Universidade Federal de
3-ATAS DE COMISSÕES
Mato Grosso, de reivindicações objetivando a melhoria do padrão de en4- MESA DIRETORA
sino naquela Universidade.
5-LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTASENADOR FRANCO MONTORO- Transcurso do 427' aniver- RES
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
sãrio de fundação da cidade de Santo André-SP.

dispõe sobre o Mercado de Valores Mobiliârios e cria a Comissão de Va~
lares Mobiliârios.

ATA DA 29~ SESSÃO, EM 8 DE ABRIL DE 1980
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDÊNCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, NILO COELHO E PASSOS PÓRTO

- Solicitador Acadêmico, inscrito na OAB-DF em 1942.
-Bacharel em Direito pela Faculdade Nacional de Direito da UniversiAdalberto Sena - Jorge Kalume - Jarbas Passarinho - Alexandre dade do Brasil, turma de 1943.
- Advogado, inscrito na OAB-DF em 1944.
Costa- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Mauro Benevides- Agenor Maria- Dínarte Mariz - Humberto Lucena --Nilo Coelho- Luiz
Cavalcante- Teotônio Vilela- Passos Porto- Jutahy Magalhães- Luiz Cargos e Funções Públicos que ocupou, Relacionados com o Direito;
Viana - Dirceu Cardoso - Moacyr Dalla - Nelson Carneiro - Franco
- SubsecretArio-Geral do Conselho Federal da Ordem dos Advogados
Montoro- José CaiXeta- Lázaro Barboza- Gastão Mí.iller- José Richa
do Brasil.
- Leite Chaves.
- Membro do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o com- no Distrito Federal (Rio de Janeiro), eleito pela Assembléia Geral de deparecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro zembro de 1952, para o biênio de 3!-3-1953 a 30-3-1955. Primeiro-Secretãrio
aberta a sessão.
do Coilselho, eleito em sua primeira sessão.
O Sr. l9~Secretário procederá à leitura do Expediente.
- Membro do primeiro Conselho da Seção da Ordem dos Advogados
do Brasil no Distrito Federal (Brasília), eleito pela Assembléia Geral de no1'. lido o seguinte
vembro de 1960. Eleito Presidente do Conselho, em sua primeira sessão.
-Serviu' nos Gabinetes dos Ministros da Justiça Francisco Negrão de
EXPEDIENTE
Lima, Tancredo de Almeida Neves, Miguel Seabra Fagundes e Armando RiMENSAGENS
beiro Falcão, prestando-lhes colaboração em matéria de ordem juridica.
- Assistente Jurídico do Ministêrio da Justiça (ainda em exercício).
Do Senhor Presidente da República, submetendo ao Senado a escolha de
- Representante do Ministério da Justiça na Assessoria Parlamentar
nomes indicados para cargos cujo provimento depende de sua prévia equiescênjunto à Presidência da República (estudo de projetes de leis oferecidos por
cia:
Deputados e Senadores).
MENSAGEM
- Representante da Seção da Ordem dos Advogados do Brasil no DisN• 65, de 1980
trito Federal na Comissão Examinadora do Concurso (I') para Juiz Substitu(N' 113/80, na origem)
to da Justiça do Distrito Federal (Brasília).
- Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal c Territórios.
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
- Procurador-Geral do Distrito Federal.
Nos termos do artigo 42, item III, e 141, § J9, alínea a, da Constituição,
-Consultor Jurídico do Ministério da Justiça (Ministros Nercu Ramos,
tenho a honra de submeter à consideração do Egrégio Senado Federal o Eurico de Aguiar Sales, Cirilo Júnior e Armando Ribeiro Falcão).
nome do Doutor Leopoldo César de Miranda Lima, Advogado, para exercer
- Consultor-Gera! da República.
o cargo de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga decorrente
da aposentadoria do Ministro Lopo de Carvalho Coelho.
Magistério e Jornalismo Jurídico
Os méritos do Doutor Leopoldo César de Miranda Lima, que me induzi~
raro a escolhê-lo para o desempenho desse elevado cargo, constam do anexo
- Ex-Professor de Direito do Trabalho na Faculdade de Direito da Poncurrlculum vitae.
tiflcia Universidade Católica (Rio de Janeiro).
Brasília, 7 de abril de 1980. - João Figueiredo.
- Redator de Jurisprudência Trabalhista e Jurisprudência do TJDF,
editadas pelo Departamento de Imprensa Nacional, enquanto se publicaram.
LEOPOLDO C~SAR DE MIRANDA
- Redator de Arquivos do Ministêrio da Justiça, da sua criação até
LIMA FILHO
1968.
-Filho de Leopoldo César de Miranda Lima e de Diva de Miranda Li- Redator da Revista Forense, desde 1943.
ma, nasceu na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, aos 11 de
---:-- Redator-Secretârio da Revista de Direito Administrativo desde sua
maio de 1916. Casado com Maria Helena Sousa de. Miranda Uma, em criação.
16-9-1937.
- Fez o Curso Secundârio no Colégio Arte e Instrução, concluindo~o Indicações para Membro de Tribunais:
em 1933. Orador da Turma. Em 1931, foi Porfessor do Curso Prirnârio do
Colégio em que estudava, onde, adiante, lecionou nos Cursos de Admissão e
-Indicado, em lista tríplice, pelo Tribunal de Justiça do Distrito FedeSecundário.
ral, para o cargo de Desembargador, vaga reservada a Advogados.
-Revisor da Imprensa Nacional. Rcdator c Chefe da Redação do De- Indicado duas vezes pelo Supremo Tribunal Federal para compor o
partamento de Imprensa Nacional.
Tribunal Superior Eleitoral como representante da classe dos Advogados.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
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Peças oratórias proferidas em nome da Procuradoria Geral por ocasião
da entroJ!ização do Çristo na nova sede do Tribunal Regional do Trabalho da
1• Re"giãO e posse dos novos Juízes das Juntas de Conciliação e Julgamento
do Estado da Guanabara.
Inúmeros pareceres acolhidos pelos Tribunais, inclusive em questões capítais para o Governo, como, por exemplo, o da constitucionalidade da Lei n9
4.725 que domina toda a política salarial - DC 2/65.
Ath·idade Profissional (militância):
Nomeado, por decreto de 3 de agosto de 1970, Procurador Geral da Jus-Solicitador Acadêmico, !942 e !943, junto à Justiça do Trabalho.
-Advogado, de 1944 üulho) atê 1960 (maio), perante a Justiça do Tra- tiça do Trabalho.
._
Oração proferida na inst3.lação do Tribunal Superior do Trabalho em
balho e a Justiça Comum (Civil e Comercial), no Rio de Janeiro. De maio de
1960 até hoje, perante o Supremo Tribunal Federal, e, a partir de maio de Brasília, em J9 de maio de 1971 e publicada na Revista do Tribunal Superior
do Trabalho, edição comemorativa, páginas 29 a 31.
1971, junto ao Tribunal Superior do Trabalho, especialmente.
Palestra realizada no "Centro de Estudos do Ministério Público da
(À Comissão de Constituição e Justiça.)
União junto à Justiça do Trabalho", no Salão de Conferências do Ministério
do Trabalho e Previdência Social, em homenagem ao transcurso da Semana
da Pátria.
MENSAGEM
Na sessão plenária do Tribunal Superior do Trabalho do dia 13-1!-1971,
N• 66, de 1980
sua Excelência, o Senhor Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho,
(N' 114/80, no origem)
Fernando Nóbrega, proferiu as seguintes palavras:
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
"A Procuradoria - apenas para ílustração, não é de minha
Nos termos do artigo 42, item III, e 141, § 19, alínea a, da Constituição,
alçada, mas uma homenagem que presto ao Dr. Marco Aurélio que
tenho a honra de submeter à consideração do Egrégio Senado Fedei-ai o
é, sem favor, um dos melhores Chefes do Ministério Público do Tranome do Doutor Marco Aurélio Prates de Macedo, Advogado, para exercer
balho que tem atuado nesta Justiça- reuniu 1.777 processos em
o cargo de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga decorrente
Cinco meses."
da aposentadoria do Ministro João de Lima Teixeira.
Os méritos do Doutor Marco J(Urélio Pra-tes de Macedo, que me induziMembro titular do Instituto Latino-Americano de Direito do Trabalho e
ram a escolhê-lo para o desempenho desse elevado cargo, constam do anexo
da Seguridade Social.
curriculum vitae.
Diploma conferido pelo IV Congresso Interamericano do Ministério
Brasília, 7 ·de abril de 1980.- João Figueiredo.
Público, realizado em Brasília, de 22 a 25 de maio de 1972.
Nome: MARCO AURlOLIO PRATES DE MACEDO.
Vice-Presidente do Instituto Brasiliense de Direito do Trabalho.
Filiação: Alcívio Macedo e Maria Balbina Prates de Macedo.
No Seminário de Direito do Trabalho, que a Comissão de Legislação SoNascimento: 28 de julho de 1921.
cial da Câmara dos Deputados organizou para receber subsídios para elaboNacionalidade: Brasileira.
ração de um Código do Trabalho ou uma nova Consolidação das Leis TrabaNaturalidade: São Gabriel - Rio Grande do Sul.
lhistas, como conferencistas convidado, apresentou tese sob o título "Em deIdentidade: N• 8.551 - Instituto Félix Pacheco-RJ
fesa do Código do Trabalho".
OAB: 8.126-RJ.
--No Seminárío sobre asPectos Jurídicos do Fundo de Garantia do Tempo
Título de Eleitor: N' 21.681 - I • ZonajRJ.
de Serviço- FGTS, realizado em Recife, de 28 a 30 de abril de 1972, na quaCIC: n• 026845351-87
lidade de Revisor da tese .. Inteligência e Aplicação do disposto no artigo 17
Bacharel em Direito pefa Faculdade de Direito da Universidade de Porto da Lei n9 5.107 f66", apresentou pont-o de vista divergente do Relator, obtendo, no plenário, por expressiva maio da, vitoriosa interpretação à tese em deAlegre em 1948.
Exercício por espaço de lO (dezYanos na magistratura do EstadQ do Rio b~lie.
Nomeado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República General
Grande do Sul, como Juiz Municipal e Pretor, obtendo neste último cargo,
de Exército Ernesto Geisel, pãra representar o Brasil na Conferência Internaaprovação em primeiro lugar em concurso público.
Desigríado -pC:fo então CorregedOr-Geral da Justiça do Estado do Rio Cional do Trabalho em Genebra, pelo Decreto de 23 de maio de 1974, à págí-·
Grande do Sul, Desembargador Celso Afonso Soares Pereira para proceder a na 5.9Z7 do DOU.
Membro da Comissão encarregada de elaborar o projeto de lei que atuauma Correição no Termo de Guaíba, COmarca de Viamão, recebeu domesmo honroso louvor pelo trabalho realizado, constando em seus assentamen- liza a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, pela Portaria do Exmo Senhor Ministro de Estado do -Trabalho, de número 3 .282, de 6 de agosto de
tos no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
Aprovação em conCui'sõ- público realizado pelo DASP para Assistente 1974.
Nomeado pelo Excelentissimo Senhor Presidente da República General
Jurídico do Ministério do Trabalho.
Como membro do Ministério Público junto à Justiça do Trabalho, na de Exército Ernesto Geisel, para representar o Brasil no V Congresso Internaqualidade de Procurador com 25 anos de exercício na função, obteve todas as cional do Ministério Público na Cidade do Panamá.
Membro da Comissão lnterministerial, encarregada de elaborar projeto
promoções por merecimento, sendo desde 11-2-1965 Procurador de primeira
de lei que atualiza a Consolidação das Leis do Trabalho- CLT.
categoría, servindo junto ao Tribunal Superior do Trabalho.
Nomeãdo· pelo ExCelentíssimo Senhor Pfesidente da República General
Na gestão do Senhor Ministro Waifú-Piracchi Barceilos, como Ministro
do Trabalho da Previdência Social, exerceu o cargo de Subchefe do seu Gabi- de Exército ErnestO Geisel_ para representar o Brasil na LXIII Conferência
nete, recebendo do Senhor Ministro, pela-Podada n.,.. 51 1-A, de 18 de julho de Internacional do Trabalho em Genebra- Decreto de 20 de maio de 1977.
Nomeado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República General
1966, o seguinte louvor:
de Exército Ernesto Geis-el, para representar o Brasil na LXIV Conferência
HO Ministro do Estado dos Negócios do Trabalho e Previdên- Internacional do Trabalho em Genebra - Decreto de 2 de junho de 1978.
cia Social, no uso de suas atribuições legais, resolve louvar e agradeNomeado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República General
cer ao Dr. Marco Aurélio Prates de Macedo, a excepcional colabo- de Exército João Baptista de OHvei!a Figueiredo na LXV Conferência ln_ter_ra_ç_ã_o_ prestada à sua. gestão, como Subchefe-do Gabinete no Rio, o nacional do Trabalho em Genebra, pelo Decreto de4 de junho de 1979, pãgiqual desempenhou com capacidade, lealdade e inteligência as na 7.928.
funções atinentes ao cargo.''
CondeCorado com ~-Medalha do Mérito Cidade do Recife, pelo Exm9
Pela Portaria n9 407, de 6 de junho de 1966, o Senhor Ministro de Estado Sr. Prefeito da Cidade, Dr._Augusto da Silva Lucena.
Na sessão inaugural de {9 de maio de 1972, em Brasília, o Tribunal Supe-.
dos Negócios do Trabalho e Previdência Social, Interino, resolve designar o
Subchefe do Gabinete, Dr. Marco Au~é~~o ?rates de Macedo, para exercer a rior do Trabalho, de acordo com a indicação do Conselho da Ordem do
Chefia do Gabinete, enquanto durar seu impedimento pelo exercício do cargo Mérito Judiciário do Trabalho lhe con(eriu a condecoração, no
grã.u de-Grande Oficial da-lnesma Ordem, por Resolução de 11 de novembro
de Ministro Interino.
de 1971.
Membro da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção da Guanabara.
Condecorado pelo Exm9 Sr. Governador do Distrito Federal, Elmo SereCurso de Psiquiatria Forense no Manicómio Judiciãrio Heitor Carrilho
jo Faria, com a Medalha do Mérito Brasília, no grau de Grande Oficial.
no ex-Estado da Guanabara.

Trabalhos Publicados
-Pareceres do Consultor Jurídico do Ministério da Justiça, 2 volumes.
- Pareceres do Consultor-Geral da República, I volume.
-Artigos, pareceres, comentários e notas em revistas especializadas, assim como no Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro.
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Condecorado com a Medalha Estado da Guanabara por serviço à "Ci- derão fazer as correções que julgarem oportunas e convenientes ao seu próprio interesse.
dade - Estado da Guanabara''.
A jurisprudência, de certa forma, endossa o ponto de vista abraçado pelo
Pela resolução de 23 de agosto de 1972, o Egrégio Tribunal Superior do
Trabalho, de acordo com a indicação do Conselho da. Ordem do Mérito Judi- projeto, como se pode ver dos seguintes acordãos:
ciário do Trabalho lhe conferiu a condecoração no grau de Grà-Cruz.
"PRENOME. MUTABILIDADE. HIPOTESE ADMISSIVEL.
À Comissão de Constituição e Justiça.
Conquanto estabeleça a lei seja o prenome imutável, tal circunsOFICIO DO PRESIDENTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL
N• S/10/80 (n' 22/80-P/MC, na orígem), de 7 de abril do corrente ano,
encaminhando ao Senado Federal, cópia do acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n9 91.947-3, do antigo
Estado do Rio de Janeiro, o qual declarou a inconstitucionalidade da Lei n9
6.333, de 21 de outubro de 1970, daquele Estado.
(À Comissão de Constituição e Justiça.)

AVISO DO MINISTRO DA PREVIDllNCIA E
ASSISTI':NCIA SOCIAL
N• !59, de 31 de março de !980, encaminhado informações daquele Ministério a respeito do Projeto de Lei do Senado n9 292, de l979, do Senador
Franco Montoro ... que assegura o pagamento do salário-família a todos os
aposentados pelo sistema geral da Previdência Social.

tância não deve ser interpretada com rigorismo absoluto.
Se, nas diversas atividades civis da pessoa, figura o uso de prenome diverso daquele constante do regis(ro, admissível se torna o respectivo pedido de retificação" (Acordão do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais. em 13 de outubro de 1975, na Revista Forense,
253/329);

No voto que proferiu, por ocasião desse julgamento, o desembargador
Régulo Peixoto assim se manifestou:
.. 0 que a lei não quer é que haja alteração do prenome no meio
social e não no livro de registro" (Mensário Forense, lj37; Revista
Forense, 1171192, na apelação n• 15.418, relatada pelo desembargador Gonçalves da Silva, in "Jurisprudência Mineira", 17/520).

Ora, se iTie"sino diailte da rigidez dos atuais dispositivos da Lei dos Registres Públicos, a jurisprudência procura amenizar o texto legal, dando-lhe certa elastiCidade, de sorte a assegurar o direito à retificação do prenome, não há
(À Comissão de Constituição e Justiça.) por que o legislador quedar-se indiferente ao fato social. Pelo contrário, demonstrando s~nsibilidade, deve ir ao encontro da realidade, dando forma leO SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -O Expediente lido vaí à publi- gal à construção que a jurisprudência jã iniciou.
cação.
Nenhum inconveniente desaconselha a medida. Pelo contrário, o projeto
A Presidência comunica que, nos termos do art. 278 do Regimento Inter- assegura mais ainda aquilo que jã se convencionou chamar .. o direito à próno, determinou o arquivamento dos Projetes de Lei do Senado n9s 97, de pria imagem".
1975, do Senador Orestes Quércia; 169, de 1975, do Senador Franco MontoSala das Sessões, 8 de abril de 1980 -Nelson Carneiro.
ro; e 217, de 1975, do Senador Orestes Quércia, que alteram a redação do§ 2•
do art. 67 da Lei Orgânica da Previdência Social (Lei n• 3.807, de 26 de agosto
LEGISLAÇÃO CITADA
de 1960), por terem recebido pareceres contrários, quanto ao mérito, das coLEI
N•
6.015,
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973
missões a que foram distribuídos.
Lei dos Registros Públicos
O 'sR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, projeto de lei que
será lido pelo Sr. !•-Secretário.
Art. 56. Quando o declarante não indicar o nome completo, o oficial
lança rã adiante do prenome escolhido o nome do pai, e na falta, o da mãe, se
forem conhecidos e não o impedir a condição de ilegitimidade. salvo reconhePROJETO DE LEI DO SENADO N• 39, DE 1980
cimento no ato.
Altera a Lei dos Registras Públicos.
Parágrafo único. Os oficiais do registro civil não registrarão prenomes
O Congresso Nacional decreta:
suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores. Quando os pais não se
Art. I• O artigo 56 da Lei dos Registras Públicos (n' 6.0!5, de 31 de de- conformarem com a recusa do oficial, este submeterá por escrito o caso indezembro de 1973) é acrescido do seguinte parágrafo, passando a constituir o§ pendente da cobrança de quaisquer emolumentos, à decisão do juiz compe19 o atual parágrafo único:
tente.
§ 2'? :E: assegurado a todo aqUele que não exerceu o direito definido pelo
·caput" do artigo o prazo de dois anos, a contar da vigência desta lei, parare(À Comissão de Constituição e Justiça.)
querer a mudança do prenome com o qual não esteja conformado.
Art. 2"? Esta lei entrará em vigor (45) quarenta e cinco dias após a sua
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto lido será publicado e
publicação.
remetido à comissão competente.
Art. 39 Revogam~se as disposições em contrário.
Há oradores inscritos.
E lido o seguinte.

6

Justificação
Cuida este projeto de assegurar o direito à modificação do prenome por
todos quantos tenham perdido a oportunidade de fazê-lo ou não o tenham
feito por desconhecer os inconvenientes do prenome que lhes foi dado.
Vamos dar um exemplo para bem situar o problema.
1:. muito comum, sobretudo no interior, o prCnome "Valdevino".
Inúmeras pessoas foram assim registradas e exemplos hã, inclusive de
pessoas de nível superior de instrução. Nenhuma delas, entretanto, sequer
suspeitou do significado da palavra. Os dicionários a registram, no plural,
~·valdevinos", que significa estróina, vagabundo, vadio.
Por ignorar o sentido do vocãculo, ninguénf'se preocupou em modificAlo. Nem o escrivão do registro civil se valeu da prerrogativa que lhe dâ o parã~
grafo único do art. 55 da Lei dos Registres Públicos. Esse dispositivo legal
não apenas lhe dã o direito mas lhe impõe mesmo o dever de não registrar
prenomes suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores.
Outras pessoas, quando se deram pelo equívoco de seus prenomes, jâ tinham perdido a oportunidade de retificá-lo, em virtude de jã ter decorrido o
prazo de um ano, após a maioridade, estabelecido pelo art. 56 do mesmo diploma legal.
Daí porque o parágrafo único acrescido ao art. 56 abre a tais cidadãos, a
partir da vigência da lei, o prazo excepcional de dois anos, dentro do qual po-

Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ- Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Entre tantos problemas, que marcam a atualidade brasileira, ressalta o
da falta de emprego. É sabido que o Brasil neces~ita criar cada ano, até 1985,
um milhão e oitocentos mil empregos. E como absorver essa mão-de-obra
num país em tão grave crise econômica? Nos próximos 20 anos, seremos 220
milhões. A esse tempo, conforme projeções oficiais, já não teremos os atuais
48% na faixa etária dos 15 aos 49 anos, mas 119 milhões.
A Folha de São Paulo, no começo deste ano, divulgava que, enquanto o
Ministério" do Trabalho poucas informações fornece ao público, embora possua em mãos apreciãvel volume de dados, 'Um órgão do Governo paulista
tem estudo que mostra que o volume de novos empregos em São Paulo tem
sido suficiente apenas para absorver os trahalhadores que entram no mercado, não conseguindo, desde 1974, reempregar totalmente os contingentes dispensados". Outros elementos agravam ainda o quadro, onde a imensa rotatividade criada pelo Fundo de Garantia encontra campo para sua ruidosa explosão.
Volto a ler o vibrante matutino paulista:- "Há outros dados chocantes
sobre o mercado de trabalho brasileiro: 16 milhões de trabalhadores, 40% da
população empregada, não tem registro em Carteira de Trabalho, nenhum di6
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·reito trabalhista. Hã 14 milhões de menores carentes, que necessitam ser absorvidos pelo mercado. A mulher também é geralmente submetida ao subemprego, à baixa remuneração e ao descumprimento da legislação trabalhista".
Não será preciso sair desta Casa, Senhor Presidente, para que se tenha
um exemplo cruel desta realidade. Ainda recentemente o nobre Senador Dirceu Cardoso protestou' contra o salário de fome recebido pelas limpadoras do
Senado, e indagava quanto a Mesa paga à empresa locadora a cada mulher.
Fácil serâ constatar-se, depois da resposta à solicitação do bravo líder da ala
independente, que alguma coisa estâ errada, necessitando de imediata- correção.
Ninguém desconhece que uma das causas da onda de violência que se espraia pelo País resulta do subemprego e .do desemprego. Depois de acompanhar, como governador, o drama de baianos humildes, Otávio Mangabeira
costumava lembrar que, abaixo dos que recebem salário, hã os Que nem isso
percebem, e necessitam viVer, com suas famílias.
O Sr. Bernardino Viana (PI) -

Permite V. Ex'" um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ) -

Com muito prazer, Senador.

O Sr. Bernardino Viana (PI) - Antes de tudo, quero, nobre Senador
pelo Rio de Janeiro, apresentar os meus· sinceros parabéns pela passagem do
seu aniversário, hoje, e me congratular com V. Ex'" por trazer, nesta data, um
problema que realmente aflige as nações industrializadas, nações desenvolvidas, quanto mais as nações em desenvolvimento. As nações industrializadas
chegaram à conclusão de que hâ um çontingente permanente de desempregados, mantidos pelos seguros. Os gastos despendidos com eles são incluídos
no~ custos dos produtos industrializados. E nós, o Brasil, apesar de nação
ainda subdesenvolvida, vamos dizer assim, vamos partir para a cOnstituição
desse fundo, com um percentual sobre o custo de produção dos produtos
fabricados, quer dizer, na parte industrial. V. Ex•, trazendo, hoje, este assun~
to para o Senado Federal, neste momento em que completa 70 anos de idade,
com o que só tenho que me congratular, demonstra V. Ex• a sua vitalidade, a
sua juventude, a sua fortaleza. Muito obrigado.
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ) - Agradeço, penhorado, as palavras com que me honra o nobre Senador Bernardino Viana, ao tempo em que
incorporo a es:te discurso como uma contribuição valiosa ao estudo dq desemprego e subemprego no Brasil.
O Sr. Jarbas Passarinho (PA)- Permite V. Ex• um aparte, nobre Senador Nelson Carneiro?
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ) -

Com muita honra.

O Sr. Jarbas Passarinho {PA)- Eu quero secundar o gesto do meu com~
panheiro de Bancada, Senador pelo Piauí, Bernardino Viana, porque V. Ex'
marca no dia de hoje uma posiÇão que é, na verdadCy extremamente canse~
qüente. A vida pública de V. Ex.J, que é .um dos que mais no~ inspira a todos, independente de Partido, nesta Casa, é uma prova da sucessão com que
V. Ex• se bate, obstinadamente, pelas causas populares. Não faz riluito tempo
V. ExJ saiu vitorioso no projeto do divórcio, depois de mais de uma dezena de
anos de luta ou mais qué uma dezena. E quando se pensava que V. Ex'" ia repousar das fadigas do combatente, V. Ex• jâ empunhou a bandeira em favor
de um segmento da população brasileira que, mercê de Deus, é cada vez mais
expressivo, que é o dos que, prefiro dizer, de idade provecta. V. Ex•
preocupou-se com o problema da mulher. E, nesta Casa como na outra de
onde V. Ex• veio, o rastro de V. Ex• é luminoso. De modo que, no momento
em que, modestamente, tomando da palavra para falar sobre um assunto da
maior importância, no dia em que V. Ex• comemora mais um aniversário,
que é marcante na vida de V. Ex•, queria, em nome da Bancada majoritária
desta Casa, levar~lhe todo o testemunho do nosso apreço e dizer-lhe o quanto
nos sentimos honrados por termos sido contemporâneos de V. Ex'" no Senado
Federal.
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ)- Agradeço sensibilizado as palavras do nobre Senador Jarbas Passarinho.
Realmente, preferi viver nesta Casa, no convíVio coiÍI os colegas do Se~
nado Federal uma data muito cara a mim e aos meus, preferi que fosse nesta
Cas·a:, onde completo a minha carreira parlamentar. Depois de cinqUenta
anos de vida pública, preferi qUe fosse aqui que completasse estes sonhados
setenta anos. Outros buscariam o convíviO familiar, outros iriam para as festas. Não, preferi-aqui, porque aqui, defendendo as causas do povo, me sinto o
mesmo jovem que inicioU a joritada em 1929.
O Sr. Moacyr Dalla (ES)- Permite V. Ex• um aparte?
O Sr. Mauro Benevides (CE) -

Permite V. Ex'" um aparte?
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O SR. NELSON CARNEIRO (RJ) -

Pois não.

O Sr. Moacyr Dalla (ES)- Senador Nelson Carneiro, V. Ex'" acaba de
afirmar que tem dez lustros de vida pública e, hoje, para alegria nossa, podemos nos congratular com V. Ex'" pela passagem de mais um aniversário. Quero dizer, com o coração na mão, da grande alegria que tenho em tê-lo como
colega. V. Ex .. tem sido, não só para o Senado, mas para o Brasil, um homem
que pode ditar normas através da inteligência invulgar que exprime em todos
os momentos, quer aqui neste plenário, quer nas comissões. Neste dia festivo,
não só para V. Ex•, mas para toda a classe política do Senado, receba não só a
manifestação do nosso apreço, não Só as nossas congratulações, receba mais:
que eu, quando puder fazér um registro curricular meu, o farei registrando
que fui, com muita: honra, colega de V. Ex'" no Senado da República.
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ)- As palavras de V. Ex• me comovem sobremodo.
O Sr. Gilvan Rocha (SE)- Permite V. Ex• um aparte, nobre Senador?
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ) -

Com muita honra.

O Sr. Gilvan Rocha (SE)- Vê V. Ex• que o discurso que V. Ex• faz, com
o empenho de sempre, nesta tarc;ie, transformou~se, à sua revelia, num panegfrico, muito justo, aos seu-S 70 anOs. A bancada do Partido Popular saúde
o velho companheiro, não velho no sentido de antiguidade, porque V. ExJ
hoje atinge a idade da razão, mas velho no sentido de companheiro tradicio~
nal das lutas demoCráticas deste País. Queira, Ex•, receber o saudar dos seus
velhos companheiros, repito, companheiros de Oposição, do Brasil.
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ) - Sr. Presidente, sou sumamente
grato a todas essas manifestações que têm interrompido o meu pronunciamento. E quero testemunhar, de logo, o meu reconhecimento ao nobre Senador Gilvan Rocha pelas palavras com que me distinguiu.
O Sr.- Lázaro Barboza (GO)- Permite V. Ex'" um aparte? (Assentimento
do orador.)- Eminente Senador, V. Ex• repete aqui o comportamento de
Alexandre, o Grande, que, certa vez, sendo obrigado a comemorar um seu
aniverssário fora dos campos de batalha, se lamentava por isso. E V. Ex!- preferiu comemorar a· seu septuagésimo aniversário no seu campo de luta, que é
a tribuna parlamentar, onde V. Ex•, ao longo de tantos e tantos anos, têm~se
constituído num paradigma, num parlamentar operoso, atento os interesses
do seu povo: V. Ex•, Senador Nelson Carneiro, no momento em que completa os seus 70 anos de vida- e já quase meio -século de vida Parlamentartem ainda muitp a oferecer ao País. São os meus votos que V. Ex'" continue
trilhando esses mesmos caminhos.·
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ)- Nobre Senador Lâzaro Barboza,
_os meus agradecimentos s~ estendem também a V. Ex• pela sua excessiva generosidade.
O Sr. Mauro -Benevides (CE) -

V. Ex'" permite um aparte?

O ·sR. NELSON CARNEIRO (RJ) -

Pois não.

O Sr. Mauro Benevides (CE) - Nobre Senador Nelson Carneiro, da
mesma forma como já o fizeram os emfnentes colegas Jarbas Passarinho,
Moacyr Dalla, Gilvan Rocha e Lázaro Barboza, também desejo, neste instan~
te, e creio que posso falar em nome da representação do PM.OB nesta Casa,
associar~me à significativa homenagem que recebe V. Ex'" na tarde de hoje, no
momento em que, com aquele brilho proverbial, ocupa a tribuna do Senado
Federal. Nós, então, vemos transcOrrer o seu aniversário em meío a essa postura respeitável de parlamentar incomparável, de político digno, que, em sucessivos mandatos, tem representado, nesta Casa, o povo do Rio de Janeiro.
Sei que V. Ex• logo mais será tambêm alvo de justa manifestação de apreço
pelos jorn~Iistas que fazem a cobertura· dos trabalhos parlamentares. Mas, jã
agora, V. Ex .. recolhe, em nossos apartes, o tributo do nosso apreço, da nossa
admiração e do nosso profundo respeito pela sua atuação na tribuna do Senado Federal.
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ)- Não tenho outras palavras senão
as mesmas de agradecimento ao nobre Senador Mauro Benevides. Realmente, tenho procurado ser um homem atento aos problemas nacionais e; durante os cinQüeilta anos de minha vida pública, quase todos ou todos vividos na
Oposição, tenho lutado por causas que, um dia, se tornaram realidades, e ou~
tras que, um dia, se tornarão realidades.
O Sr. Helvídio Nunes (PI) V. Ex'" me permite, nobre Senador?
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ)- É um encanto ouvir a palavra de
V. Exf nobre Senador Helvídio Nunes.
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O Sr. Heh·ídio Nunes (PI)- Eminente Senador Nelson Carneiro, eu me morar os seus setenta anos, não poderia, estando presente no plenário, deixar
recuso terminantemente a saudar os 70 anQs de V. Ex•; ao contrário, cu que- de me associar aos outros, nos efusivos cumprimentos a V. Ex• Alguém já disro, neste instante, saudar a vivacidade e sobretudo a juventude da inteligência se que a mocidade, a juventude, é uma doença rápida na vida do homem e
que a maturidade, a idade madura, é a mais longa. V. Ex• vive a idade madude V. Ex•.
ra· e como um homem na idade provecta é um exemplo para as novas geO SR. NELSON CARNEIRO (RJ)- Muito obrigado. V. Ex• realmente me comove de tal forma que eu não tenho como responder. Eu, agora, en- rações. E, como V. Ex• bem disse hâ poucos instantes, viveu a vida parlamentar. Parodiando aquela história que diz que o hor;nem, para ser completo,
tro ·na faixa dos septuagenários desta Casa, Sr. Presidente, em que somos
deve casar, tem um filho e plantar uma ãrvore, V. Ex• casou-se, teve filhos e
poucos porque esta ê uma Casa de moços. Ao entrar nesta faixa de septuagese não plantou uma árvore, plantou um projetó que se transformOu em lei
nários eu- me rejubilo por ter entre os companheiros de representação, desde
que, depois de uma árdua luta, que é a Lei do Divórcio, foi um grande passo
1971, este brilhante parlamentar que tenho acompanhado na Comissão de
na evolução social do Brasil. Meus cumprimentos, nobre Senador Nelson
Justiça e na Comissão de Legislação Social, o nobre Senador Helvídio Nunes.
Carneiro, com vOtos de plena felicidade a V. Ex• e sua digna família.
O Sr. Dlnarte Mariz (RN)- V. Ex• me permite?
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ) """Agradeço a V. Ex• e não tenho

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ)- V. Ex• é quem tem mais direito de
falar, nesta Casa; ê o líder dos septuagenários.
O Sr. Dinarte Mariz (RN)- V. Ex• naturalmente estâ se referindo à
questão da idade; realmente eu devo ser o mais antigo na Casa pela presença e
pela idade. Mas eu não podia deixar de aparteá-lo, nesta hora,
congratulando-me com a Casa por tê-lo, ainda como muito bem frisou o Senador Helvfdio Nunes, com tanta juventude e com tanto brilho, com tanta inteligência e talento e, sobretudo, do seu patriotismo a serviço deste País. Falo
aqui como rio-grandense-do~norte, com a alma do homem que acompanhou
V. Ex•, que teve o grande privilégio de ser companheiro de V. Ex• em lutas
politicas. Falo em nome daquele Estado em que, certa vez, V. Ex• foi para encontrar seus companheiros, ajudando-nos em pleitos eleitorais. Falo em
nome do Rio Grande do Norte, que tem acompanhado a vida pública de V.
Ex• como um exemplo a seguir e para todos aqueles que desejam que este País
encontre um destino feliz para o seu povo. V. Ex• ê uma das figuras mais brilhantes e mais patrióticas que tem ocupado a tribuna nesta Casa.

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ)- Sou extremamente grato às palavras de V. Ex•, Senador Dinarte Mariz. Recordo-me de uma das fases mais
felizes da minha vida, quando em companhia de V. Ex• fui asSistir às eleições
em Ceará-Mirim. Éramos alguns os delegados que partiram: o General Euclydes Figueiredo, que hoje tem o seu filho na Presidência da República, o
Governador Ernani Sátyro, e eu ...
O Sr. Dinarte Mariz (RN) -

E o José Augusto.

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ) - Bom, mas esse era da terra. Eu
não poderia falar em Rio Grandeo do Norte sem falar em José Augusto, um
homem que vai fiCando esquecido na história parlamentar do Brasil, quando
foi uma de suas mais altas e melhores afirmações. Acho que o mundo político
esquece rapidamente os homens que o ilustram e o dignificam. José Augusto
é desses homens que mereciam realmente um estudo completo de sua vida, a
exaltação_ de sua obra e o testemunho da sua dignidade pessoal.

palavras outras, senão, repetir a minha gratidão pela generosidade do conselho.
O Sr. José Lins (CE) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ) -

Pois não.

O Sr-José Lins(CE)- Nobre Senador Nelson Carneiro, V. Ex• medesculpe, mas hoje é o dia da gratulação, é o dia da solidariedade à obra que V.
Ex• tem realizado no Brasil, como político, como homem público, como pai
de famflia e como companheiro no Congresso Nacional.
Não posso deixar de me congratular com V. Ex• Não posso furtar-me de
participar dessas homenagens. Já antes de vir para esta Casa nobre Senador,
acompanhava sua vida de longe, lã do Nordeste; posso garantir a V. Ex• que
isso que V. Ex• vem nos legando já não é um legado pessoal mas um legado
do País. Sua vida é um patrimônio, um patrimônio do povo brasileiro, patrimônio de exemplo e de grandeza. Associando-me a essas congratulações desejo que V. Ex• multiplique seus anos, o seu convívio conosco e que desse
convívio leve os nossos votos de muita felicidade pessoal, felicidade que se
alongue a sua digna família. Mui to obrigado a V, Ex•
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ)- O nobre Senador José Lins chegou há pouco nesta Casa, mas foi tOcado da mesma generosidade que tem Caracterizado os que aqui se encontram hã muio tempo e suas palavras traduz~m essa generosidade e dizem da largueza do seu coração. Muito obrigado a
V. Ex•, nObre Senador.
O Sr. Aloysio Chaves (PA)- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ) -

Com muito prazer.

O Sr. Aloysio Chaves (PA)- Eu hesiteí em dar o aparte a V. Ex• porque
não desejava interromper o Seu discurso escrito, mas a minha omissão poderia representar- no meu juízo próprio- uma injustiça a V. Ex• Chegando
também em 1979 a esta Casa, privando no trato diário dos problemas parlamentares com V. Ex• pude ratificar o conceito que já trazia a respeito da sua
O Sr. Adalberto Sena (A C)- V. Ex• permite? (Assentimento do orador.) personalidade e dos altos predicados que a exornam, a verticalidade das suas
Meu amigo, Senador Nelson Carneiro, não sei se neste momento devo felici- atitudes, o brilho da sua inteligência~ a postura digna, reta e coerente que tem
tar a V. Ex• tanto quanto ao amigo porque essa efemêride eu a tenho também tomado na vida pública, não nos momentos comuns, mas nos graves momenno coração. V. Ex• sabe que a nossa convivência é das maiores que se registra tos da vida política nacional. Portanto, o transcu.rso da data natalícia de V.
nesta Casa. É uma convivência que já tem 17 anos desde o tempo em que V. Ex• é um evento que hoje pertence ao Senado e à classe política brasileira, a
Ex• era Deputado. Desde então, continuando aquí no Senado, aprendi a qual se rejubila com V. Ex• formulando votos para que a sua vida continue
estimá-lo e a respeitâ~lo. Estimá-lo como um amigo dileto, um amigo que longa e feliz.
sempre me distinguiu com as suas intenções e até com o seu carinho. E V. Ex•
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ) - Agradeço ao nobre Senador
tem tido uma atuação exemplar na vida parlamentar a que fiz questão de dar Aloysio Chaves principalmente porque ao· assumir S. Ex• a sua cadeira aqut
também a minha colaboração. Receba V. Ex•, portanto, os meus parabéns e a nesta Casa, depois de uma longa trajetória pela vida pública, depois de ocuexpressão desse sentimento que é verdadeiramente profundo.
par o Governo do Estado do Pará e o exercido da Reitoria, comecei desde então a ver em S. Exf uma das mais nobres e das mais fidalgas figuras desta CaO SR. NELSON CARNEIRO (RJ)- O nobre Senador Adalberto Sen
sa. De modo que, as suas palavras tepresentam apenas a comprovação dessa
é um velho companheiro daquele pugilo dos sete que, de 1970 a 1974, aqui lugenerosidade e dessa fidalguia.
tou pelo MDB contra a aguerrida e brilhante representação da ARENA. ÉraO Sr. Aderbal Jurerna (PE) - Permite V. Ex• um aparte?
mos sete contra cinqUenta e nove. Mas nunca houve, Sr. Presidente, e V. Ex•
pode testemunhar isso recorrendo aos Anais, nenhum instante em que a palaO Sr. Agenor Maria (RN) - Permite V. Ex• um aparte?
vra da Oposição não se fizesse sentir atravês de .um dos seus delegados.
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ) -Ouço, pela ~rdem, o aparte do
Pena que já não integrem esta Casa e a ela não mais voltem dois grandes
nobre Senador Aderbal Jurema. Em seguida, concederei o aparte ao nobre
companheiros daqueles sete: Danton Jobim e Ruy Carneiro.
Agradeço as palavras de Adalberto Sena, porque me evocam aqueles du- Senador Agenor Maria.
ros e âsperos anos que abriram o caminho para a vitória de 1964.
O Sr. Aderbal Jurema (PE)- Nobre Senador Nelson Carneiro, eu não
O Sr. Gastão Müller (MT) -

Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ) -Pois não, com muita honra.
O Sr. Gastão Müller {MT) --Senador Nelson Carneiro, eu o admiro há
muitos anos, quando ainda em Mato Grosso ouvia. pelo râdio, a atuação de
V. Ex• como Deputado Federal e depois como Senador. E hoje, ao se come-

queria faltar a esta manifestação de regozijo da Casa, porque hã 21 anos que,
como parlamentar, tenho convivido com o cavalheiro, sem medo e sem mácula, do Parlamento brasileiro. t com muita alegria que saúdo o companheiro
do antigo PSD, o homem que varava as madrugadas para encontrar uma fórmula democrática para que o regime não perecesse. Lembro-me muito da sua
atividade, da sua imaginação e, sobretudo, do seu espírito público através
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desses 21 anos dos quais eu fui uma modesta testemunha. Receba o meu ora a pé, ora de automóvel, na televisão, no rádio, multiplicando-se. para se
abraço, nobre Senador Nelson Carneiro.tornai' o Senador brilhiuiti QUe hoje é e que esta Casa toda aplaude.
O Sr. Agenor Maria (RN) - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ)- O nobre Senador Aderbal Jurema
recorda um daqueles marcantes instantes da minha atuação política em que,
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ)- Sr. Presidente, acredito que ê o
quando dos acontecimentos em 1961 da renúncia do Presidente Jânio Quaúltimo aparte.
dros, o mundo político parou à espera de uma solução. Então, tomei a iniciativ-a de buscar uma solução política para um problema político e foi difícil
O Sr. Agenor Maria (RN) - Senador Nelson Carneiro, de"sejo
convencer a muitos. Por isto mesmo, a emerida que afinal tornou-se vitoriosa, congratUlar-me com V. Ex•, pela passagem de mais um aniversário. E desejo
tinha que ter os defeitos de uma lei votada por dois terços do Congresso, divi- peâir a V. Ex•, humlldemerite, nCst~ tarde, que desarquive a figura magnífica
dido em vãrios Partidos. Mas, infélizmente, não houve a devida comprren- de Agapito Durão, pois faz-se necessário que o velho Agapito volte ao Senasão: ao invés de se aperfeiçoar a lei, se a destruía no plebiscito. E daí, então, a do. Estamos saudoso desse grande personagem, pois o momento atual do
bola começou a rolar e continua rolando até hoje.
País necessita muito deste grande personagem. Muito obrigado a V. Ex•
O Sr. Passos Porto (SE)- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ) .::.. Pois não.
O Sr. Passos Porto (SE) - É preciso que todo o Senado se solidarize
com os setenta anos de V. Ex•, porque assim estará representada toda a
Nação brasileira nesta tarde, aos seus setenta anos de idade e cinqüenta de
vida pública. Deles, trinta, eu os acompanhei desde quando V. Ex• erajorna~
lista da Tarde da Bahia, representando aquele grande vespertino baiano, lã no
Palácio Tiradentes. Acompanhei toda a sua vida pública e política e dela participei porque fomos colega na Câmara Federal. E toda a Nação assiste V. Ex'
como grande enriquecedor do Direito positivo brasileiro e o homem que
tem melhor prestado serviço, por via legislativa, às grandes conquistas do Di~
reito Social Brasileiro. Filho de um professor da Escola de Engenharia da
Bahia, a sua tradição de homem público veio de sua terra, onde V. Ex• num
instante político, um dos mais importante·s da Bahia, V. Ex•, tomou a posição digna, do respeito e da admiração inclusive daqueles que divergiam da
sua posição -política. E, nesta tarde, aos seus setenta anos, quero trazer a
V. Ex• as congratulações ao velho companheiro e amigo da Câmara dos Deputados e hoje no Senado Federal.
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ) - O nobre Senador Passos Porto
evoca a Bahia, ainda bem, Sr. Presidente, que evoca a Bahia. Porque hã vinte
e um anos representante do Estado do Rio de Janeiro, nunca renunciei às raízes, nunca esqueci a terra natal onde nasci e formei o meu espírito: ela está
sempre presente, em todas as deliberações que têm marcado a minha trajetória.
Sr. Presidente, falava eu sobre o trabalho ...
O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO CRJ) .=-com miifto~prazer ouço V. Ex•
O-Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Nobre Senador Nelson Carneiro, aos visitantes do Senado, hoje, ocorre uma cena que raramente acontece aqui no nosso Plenârio: o Senado interromper a marcha de sua sessão para prestar homenagem a um dos seus integrantes.~ que V. Ex•- como já salientaram os nossos colegas - não é só um membro do Senado, V. Ex• emoldura, enaltece e dignifica a
nossa representação. Autor de um projeto que sacudiu a família brasileira, a
Nação brasil~ira, a sociedade brasileira, os tempos modernos e os tempos futuros, este projeto é da autoria de V. Ex•. E mais do que isto nós todos reconhecemos em V. Ex•, até nos momentos das discussões mais acesas, ásperas e
duras, V. Ex• com a sua palavra sempre cáustica, sempre vibrante, mas em
que demonstra uma qualidade que nunca se esqueceu hora nenhuma: uma profunda educação e respeito pelo adversário. Portanto é com uma grande
emoção mesmo que, em nome daqueles que não têm Partido e não têm legenda, em nome dos independentes, me associo às justas manifestações do Senado a V. Ex• Com mais razão ainda: quando pleiteava em ~m mandato quase
impossível para mim, na minha caravãna no Espírito Santo "que percorreu cidade por cidade, município por rimnicípio, a sua voz se fez ouvir. V. Ex• foi
um dos que abriram caminho para que eu chegasse até aqui. Portanto, eu,
que não tive ensejo, hora nenhuma, de retribuir esta grande ajuda que recebi
de V. Ex•, quero, nestas minhas palavras descoloridas edesataviadas, prestar
a minha homenagem a esta idade magnífica que V. Ex• hoje festeja, não só
com o Senado, mas com toda a Nação brasileira.

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ) - Agapito Durão, Sr. Presidente,
voltará enquanto eu existir. Ele é meu velho companheiro de luta, de sacrifí~
cio, e intempérie, mais do que de vitória e triunfo. Ele voltará breve a esta tribuna para aflorar aspectos que talvez a veemência não justifique.
O Sr. HUniberto Lucena (PB) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ)- Pois não, nobre Senador Lucena.
O Sr. Humberto Lucena (PB)- Eu não me sentiria bem comigo mesmo
se não participasse desta homenagem do Plenário do Senado Federal a V.
Ex•. Fui durante muitos anos seu colega na Câmara dos Deputados, onde o vi
brilhar na tribuna parlamentar e onde assisti a sua luta em defesa da reforma
do Direito Civil brasileiro, sobretudo no que tange ao capítulo dos direitos
da mulher. V. Ex• é um vitorioso- e com V. Ex• todo o Congresso Nacional,
que deu um passo gigantesco, no sentido da renovação do nosso Direito de
Família. E, agora, V. Ex• luta pelos direitos dos idosos. Sei dos seus pronunciamentos, dos seus projetes neste sentido. Por tudo isso, a data de hoje nos é
muito grata. V. Ex• receba as minhas felicitações e os votos mais ardentes
para que-prossiga por muitos anos afora na sua luta em benefício do povo
brasileiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ) -Agradeço as palavras do nobre
Senador Hut(l.berto Lucena, que retratam o testemunho de um velho amigo e,
mais do que um testemunho, a generosidade de um velho companheiro.
O Sr. Mauro Benevides (CE) venção?

Permite V. Ex• uma brevísSima inter-

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ) -

Pois não.

O Sr. Mauro Benevides (CE)- Nobre Senador Nelson Carneiro, acredito que todos os Senadores aqui presentes já se manifestaram, expressando a
admiração, a estima e, sobretUdo, o reconhecimento a V. Ex• pela sua brilhante atuação parlamentar. Mas eu queria trazert neste instante, a manifestação de um personagem ausente na tarde de hoje, e teria que estar ausente,
aquele personagem que foi tantas vezes tradizo a este plenário pelo seu extraordinário poder de criatividade dentro daquele estilística que embevece e
que encanta; aquele personagem que V. Ex• criou para apreciação dos fatos
políticos -do cotidiano. Eu me refiro ao famoso Agapito Durão, a que V. Ex•
aqui se referiu tantas vezes fazendo com que nós, através dele, acompanhásse~
mos os fatos políticos então vividos. A homenagem também do Agapito Durão ao seu criador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ) - Muito obrigado a V. Ex•
Sr. Presidente, continuo agradecendo tantas intervenções generosas que
me distingUiram.
Divulguei desta tribuna, no ano passado, os contra-cheques de contratados do Ministério da Indústria e do Comércio, que, depois de váiios anos de
serviço, não percebiam sequer o salário mínimo.
Multiplicam-se as favelas nas grandes cidades, e não hã meio de conter
sua expansão. É que a classe média se proletariza, ocupa as casas antes habitadas pelos mais pobres, e esses se refugiam em barracos e meia-ãguas. Renato Modernell, ao estudar o problema do subemprego na capital paulista, anotou, com singular propriedade: ~'Já houve um tempo em que o subemprego
ou desemprego típico de São Paulo, o homem que vive na periferia com dois
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ)- Muito obrigado. O nobre Sena· ou três salãrios mínimos, era o imigrante nordestino. :E: verdade que ele conti~
dor DirceU Cardoso integra hoje a bancada dos independentes. Antigamente, nua a chegar diariamente na Rodoviária, mas jã não compõe sozinho o subjã integrei eU, sr-:- Presidente, e V. Ex• tamb6m, Sr. Presidente, uma bancada proletariado da megalópole. Hoje há muito paulista e paulistano em situação
independente. E essa bancada independente lutou e se afirmou na Câmara dos idêntica, vivendo nas mesmas condições e no barraco ao lado. Gente que um
Deputados, levando sua contribuição para os debatCs parlamentares. De dia jã morou na cídade, em casa de alvenaria, mas que não resistiu ao aluguel
modo que é com prazer que vejo que os independentes de hoje têm a liderança que pagava ou à prestação do terreno. Mudar para a favela foi a solução- lá
desse bravo e indomável revolucionário Dirceu Cardoso. Que acompanhei na pelo menos, "o chão não é de ninguém". O dinheiro economizado com morasua peregrinação no Espírito Santo, despertando as multidões, ora a cavalo, dia vai para comida, remédio o.u melhorias na própria casa".
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Esse triste quadro da portentosa São Paulo reproduz-se em todo o País.
E as levas de migrantes não cessam de chegar ao Sul, trazidas pela ilusão de
trabalho mais fácil e melhor remunerado, tangidas às vezes pela seca, às vezes
pela enchente, e quase sempre pela ignorância do que as espera. Muitos não
se incorporarão, sequer, aos 42,5% da população economicamente ativa, que
percebe o salãrio mínimo. E não serâ pequeno o número dos que, sem especialização, sejam compelidos a estender a mão à caridade pública.
Hã vários órgãos oficiais, da União e dos Estados, debruçados sobre o
problema, que se agrava a cada dia. Louve-se esse esforço, mas ê tempo de reconhecer que a taxa de desempregados e subempregados no País jâ está a jus~
tificar medidas mais imediatas, como a do salário desemprego, que figura em
texto constitucional, e ainda não se converteu em lei, apesar de vãrias tentativas isoladas, uma ou outra de minha autoria. Leio, com prazer, que o nobre
Senador Milton Cabral vai empeithar-se para que proposição, de sua iniciativa, vença os obstáculos das comissões e os temores do Governo, e afinal se
possa tornar estatuto legal. A instalação da Comissão Parlamentar de ln~
quérito, hoje, nesta Casa, concluirá, por certo, que, ao lado do vício e da mâ
formação moral, hã muita necessidade, hã muita fome, hâ muita miséria no
sombrio quadro da violência urbana.
Começam, por outro lado, os trabalhadores a verificar que o Fundo de
Garantia é um meio de desempregá-los, e não de conservá-los no emprego.
Os que saem, por mais velhos, ainda que estejam em plena madureza, mais
experientes e capazes, são substituídos por trabalhadores mais jovens e de
mais baixa remuneração.
Ofereci ao exame da Casa projeto de lei elaborado pelo Instituto da Ord~m dos Advogados Brasileiro, e que teve como relator o consagrado mestre
Calheiros Bonfim. O projeto encontra-Se na Comissão de Constituição e Justiça, aguardando parecer.
Alguma coisa séria e urgente deve ser feita, se não quisermos, colando os
ouvidos no chão como os índios, perceber que hã uma insatisfação sempre
mais numerosa e mais intensa, de que os extremismos se podem valer, para
convulsionar o País. Certa vez repeti, nesta tribuna, que ••a fome é má canse~
lheira". E hã, Sr. Presidente, cada vez mais gente com fome neste País que afinal o Ministro Delfim acabou reconhecendo que era "pobre", tão pobre, digo
eu, que a dieta de muitos é o jejum obrigatório.
Sr. Presidente, agradeço a tolerância de V. Ex•, inclusive por deixar que
esta oração se desviasse para esta série de apartes que não só me comoveram
como também me distinguíram, a mim que continuo,- e V. Ex• é testemunha,
um velho lutador das mesmas causas que nos seduzirani na mocidade. (Muito
bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Antes de dar a palavra ao orador
seguinte, desejo, em noJ1?e da Mesa, associar-me às homenagens tão justamente prestadas ao Senador Nelson Carneiro.
Naturalmente, além dos motivos que todos temos aqui para esta alegria,
para esta satisfação, eu tenho muito mais, porque poderei dizer que começamos juntos, continuamos juntos, e que jafn.-ais deixamos de ter os mesmqs
ideais, as mesmas aspirações e também a mesma amizade. A política só nos
fez unir, cada vez nos une mais, e, de minha parte, cada vez admiro mais o Senador Nelson Carneiro. (Muito beml Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (CE. Pronuncia o seguinte discurso.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na sessão do dia 26 de março, tive a oportunidade de transmitir apelo às
autoridades da área econômico-financeira do Piaís, a fim de que, no instante
que fossem decidir sobre a fixação do orçamento do Fundo de Investimento
do Nordeste, tivessem em conta as necessidades de desenvolvimento daquela
área do Território Nacional. Cheguei mesmo, Sr. Presidente, a endossar deste
microfone a solicitação que havia sido anteriormente transmitida pelas lideranças
empresariais do Ceará aos membros do CDE para que estabelecessem
em 35 bilhões de cruzeiros 0 teta do orçamento do FINO R, para 0 exercício
que agora se inicia. Li, inclusive, trechos de um editorial do conceituado jornal fortalezense Tribuna do Ceará, quando ali vai defendida a necessidade de
o FINO R consignar dotações significativas que permitam a aceleração do
crescimento industrial do Nordeste.
Dizia então aquele editorial em certo trecho, o seguinte:
Em vista da manifesta intenção do Governo Federal de promover a descentralização industriai, para deter o processo de macroce=
falia industrial existente na zona centro - meridional, abriram-se
novas perspectivas ao desenvolvimento fabril do N ardeste.
Mas não é somente a industrialização que atrai os investidores,
pois já se percebe o surgimento de grandes projetas agro pecuários,
que vêm mudando as estruturas de nosso setor primário.
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Jã se reconhece que a agropecuâria é uma atividade lucrativa,
no Nordeste, desde que bem conduzida, de modo a suprir nossas deficiências climáticas.
Qs_ projetas dessa natureza que foram bem estudados
implantaram~se. com sucesso, apresentando rentabilidade satisfaw
tória, com possibilidade de ascensão contínua.
Estamos, portanto, diante de um processo que representa uma
mudança de filosofia do Governo, na política de apoio ao Nordeste:
a decisão de fomentar concomitantemente a indústria e a agropecUãria.
--·
Com fundamento ness3. nova concepção, a SUDENE tem des.tím~:do recursos expressivos do FINO R, aos projetas de criação de
gado e exploração da agricultura, montando um esquema capaz de
conduzir-nos ao desenvolvimento integrado e, a médio prazo, autosustentado.
Para que se atinja essa.-meta e o Nordeste possa caminhar por
seus próprios pés, o Governo precisa atribuir ao FINO R os meios
de que precisa para aterider à demanda de projetas que, atualmente,
está muito acima dos recursos disponíveis.
As lideranças políticas, e empresariais lutam tenazmente para
que se elimine a defasagem prejudicial entre os recursos destinados
ao FINO R e as necessidades de antigas e novas empresas que não
podem prescindir dos incentivOs fisCais.
Sr. Presidente, esta a manifestação do jornal Tribuna do Ceará, que fiz
questão de inserir no meu pronunciamento anterior, dirigindo uma veemente
solicitàção ao Senhor Presidente da República, no sentido de que fizesse consignar, no orçamento do FINO R, uma dotação apreciável, expressiva, que se
aproximasse daquela postulada· pelas lideranças empresariais do Estado, ou
seja, 35 milhões de cruzeiros. Mas qual não foi a nossa surpresa ao constatar
hoje, no Diãiio Oficial da União, o ato do Senhor Presidente da República
aprovando exposição de motivos dos Srs. Ministros Delfim Netto e Ernane
Galvêas, fixando o orçamento do FlNOR não naqueles 35 bilhões como pretendíamos, como pretendiam as lideranças empresariais do Cearã, mas, ape~
nas, em I I bilhões e 840 milhões, o que significa dizer numa importância inferior a que dispôs o FINO R no exercício encerrado, importância essa de 13.7
bilhões.
O Sr. Gilvan Rocha (SE) -

V. Ex• me permite, nobre Senador?

O SR. MAURO BENEVIDES (CE)- Com todo o prazer, eminente Senador Gilvan Rocha.
O Sr. Gilvan Rocha (SE)- V. Ex•, brilhante advogado do Nordeste, que
sempre foi nesta Casa, estã produzindo um libelo contra o Governo tão cõrripactamente irrespondível que minha presença na tribuna de apartes é apenas
para dizer que V. Ex•, mais uma vez, fala por toda a representação nordestina
da Oposição e, quero crer, por todos os Senadores do Nordeste. V. Ex• mais
uma vez põe o dedo na ferida; os dados que V. Ex" traz à discussão são irrespondíveis, inclusive dentro daquela ãrea em que o Governo tanto gosta de
desculpar-se, na área numérica. V. Ex• acaba de demonstrar que a quantidade
de dinheiro este ano é menor que a do exercício anterior. Isto, por si só, fala
da gravidade da ~ittiação que a cada dia piora naquela região do País, o que
significa, em COOjuntot o maior fracasso ·desses dezesseis anos de Governo.
Está realmente comprovado que o fosso entre o Nordeste e o Sul e Sudeste do
País aumentou nestes últimos arios.

0 SR. MAURO BENEVIDES (CE)_ Muito grato a v. Ex•, nobre Senadar Gilvan Rocha, por essa sua solidariedade,jâ esperada no momento em
que transmito à Casa esta informação que estarrece e que indigna a representação do Nordeste nessa Casa e na Câmara dos Deputados.
Procurei, Sr. Presidente, entendimentos com setores oficiais para apurar
a autenticidade desse ato publicado no Diário Oficial da União. Foi um despacho do Senhor Presidente da República, exarado, na exposição de motivos
· n9 10, assinada pelos Ministros Antônio Delfim Netto, Chefe da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República, e do Sr. Ernane Galvêas, Ministro da Fazenda.
Diz a exposição de motivos, em sua alínea a:
a) no exercício de 1980, os orçamentos dos Fundos de Investimentes criados pelo Decreto-lei n9 1.376/74 terão os seguintes limites, para as aplicações com recursos originários dos incentivos fis~
cais ou de subscrições da União:
-Fundo de Investimentos do Nordeste- FINO R Cr$ 11.840
milhões;
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Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MAURO BENEVIDES (CE) -

Com muita honra.

O Sr. Agenor Maria (RN) - Hâ cinco anos que não tem sido outra a
nossa preocupação senão buscar,junto ao Governo, recursos para o Nordeste, recursos que possam na realidade afastar daquela região o estigma da
pobreza e da miséria. No entanto, o GovernO-vem fazendo, no decorrerdesses cinco anos, o que bem entende, largando o Nordeste à sua própria sorte.
Neste ano a coisa ê mais grave: enquanto diminuem os recursos do FINOR
em mais de 200%, aumentam os juros para a nossa agricultura em mais de
100%. ~ decretar a falência da agricultura nordestina, pois não temos como
praticar agricultura no Nordeste pagando juros de mais de 100%. Os juros do
pequeno laborista do Nordeste subiram de 13 para 27, os juros do médio laborista subiram de 15 para 33%. f: inteiramente inviável se praticar agricultura no Nordeste, pagando essa taxa de juros. Congratulo-me com V. Ex• e mas
afirmo: não acredito mais na boa vontade deste Governo para com o Nordeste, porque o Sr. Delfim Netto já disse que é necessário que o Sudeste fique
mais rico, para continuar ajudando o Nordeste. Agradecemos as esmolas. O
que queremos é o direito de, trabalhando, poder viver às nossas custas.
O SR. MAURO BENEVIDES (CE)- Expresso os meus agradecimentos a V. Ex•, Senador Agenor Maria, pelos dados preciosos que traz a este
pronunciamento, através de sua brilhante intervenção na tarde de hoje.
Queira Deus que o Sr. Ministro Delfim Netto reformule o seu pensamento em relação à Região que represerltamos nesta Casa, e possa atendê-la com
os recursos que propiciem o seu almejado desenvolvimento.
O Sr. Almir Pinto (CE)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES (CE)- Com imenso prazer, Senador Almir Pinto.
O Sr. Almir Pinto (CE) - Nobre Senador Mauro Benevides, o corte de
verbas para o Nordeste quase que não constitui mais surpresa para nós, porque, de regra, não há é aumento de verbas. Cortar já ê - como se diz- rotina. Tenho a impressão de que para os homens do setor econômico o Nordeste
existe, e se não existisse talvez seria melhor. Basta ver o que aconteceu em relação à SUDENE.
Empobreceram o órgão que, na verdade, iria superintender o desenvolvimento do Nordeste. Então, o que se sente é justamente isto- corte das receitas do Nordeste, jã é rotina, infelizmente. Pensei que a situação iria melhorar.
A idéia que se tem é que, se o Nordeste existe, melhor seria não existisse!
O SR. MAURO BENEVIDES (CE)- Agradeço a V. Ex•, nobre Senador Almir Pinto, que, como nordesiiiio, também extravasa a sua indignação
diante dessa decisão do Governo Federal, com a chancela do próprio Presidente da República, que, de forma reiterada, tem demonstrado a intenção de
ajudar aquela ârea do Território brasileiro.
o- Sr. Helvídio Nunes (PI)- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES (CE)- Ouço ó nobre Senador Helv!dio
Nunes.
O Sr. Helvídio Nunes (PI)- Hã pouco tempo V. Ex• teve a honra de me
prestar informação no sentido de que ocuparia a tribuna na tarde de hoje
para tratar deste assunto. Jâ agora que as linhas mestras do seu discurso foram lançadas, peço-lhe permissão para recordar que, há cinco anos aproximadamente, versando o problema de captação dos incentivos fiscais, mostrei
ao Senado que, brevemente, o orçamento do FISET ultrapassaria ao do FINO R. Verificamos hã pouco que a providência governamental destina ao FISET soma superior a 13 bilhões de cruzeiros e ao FINO R apenas 1I bilhões e
800 milhões. Além desta distorção, o que importa- e V. Ex• o faz muito bem
na tarde de hoje - é chamar a atenção para o irrisório do quantitativo atribuído ao FINOR. Em 1979 tivemos importância superior à destinada em
1980 a esse fundo, sem considerar-que só a elevaçãO de custos, a inflação dada, dita, apregoada pelo próprio GOverno é superior a 80%. Não é possível,
nobre Senador Mauro Benevides, pelo menos, diminuirmos o fosso que existe
entre o Nordeste e o Centro-Sul do País com providências como esta consubstanciada no decreto publicado no dia 19 de abril corrente. Tal como V.
Ex•, também lamento que esse ato tenha sido baixado, Como somos homens
de fé e sempre temos muita esperança, é de se esperai' que, tomando conhecimento da realidade, o Presidente da República modifique o quadro esboçado,
e, muito mais do que esboçado, o quadro já traduzido num decreto presidencial.
O SR. MAURO BENEVIDES (CE)- Muito grato a V. Ex•, nobre Senador Helvldio Nunes, que teve realmente a clarividência, alguns anos atrâs,
de chamar a atenção dos setores gOvernamentais para o problema da alo-
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cação de recursos ponderáveis destinados ao Fundo de Investimentos do
Nordeste. V. Ex• tem razão, porque, na decisão do Conselho de Desenvolvimento Econômico, com o aprovo do Senhor Presidente da República, o FISET foi contemplado:
'"FISET - Pesca: 256 milhões;
FISET -Turismo: 633 milhões;
FISET - Reflorestamento: 12 bilhões e 166 milhões,'"
o que significa dizer aproximadamente 13 bilhões de cruzeiros, importância
superior à atribuída ao Fundo de Investimentos do Nordeste que, nos termos
da decisão do CDE. ficou apenas com II bilhões e 840 milhões.
Além disso, há ainda uma cláusula restritiva na elaboração desse ato.
Diz-a alínea c:
..sobre os limites previstos no item a" -que é a parte referente ao
FINO R- "far-se-â reserva correspondente a 10%, a qual só poderá
ser utilizada mediante autorização, no âmbito do CDE, no final do
exercício.''
O Sr. Humberto Lucena (PB) - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES (CE) - Com muito prazer.
O Sr. Humberto Lucena (PB)- Faz muito bem V. Ex• de lrazer ao debate do Senado esta matéria, da mais alta importância não apenas para a vida
do Nordeste; como do próprio País, tendo em vista que aquilo que determinou a criação dos chamados incentivos fiscais foi justamente o propósito governamental de diminuir as diferenças interregionais. Lembre-se V. Ex• que,
ainda há poucos dias, nós, do Nordeste, denunciávamos da tribuna do Congresso Nacional a prorrogação, por mais cinco anos, da. transferência de recursos do FINO R para o PROTERRA e o Plano de Integração Nacional.
São 50% dos nossos recursos de incentivos fiscais que_ estão vinculados àqueles Programas, quando já deviam ter voltado para a Região, a fim de serem
manipulados pela SUDENE no custeio dos projetes de desenvolvimento.
Agora, nobre Senador, vem essa diminuição drástica do orçamento do FINOR~ que, sem dúvida alguma, se não for reparada, com urgência, pelas autoridades competentes do Governo Federal, trará seriíssimos prejuízos à economia regional.
O SR. MAURO BENEVIDES (CE)- Agradeço a V. Ex•, nobre Sena-·
dor Humberto Lucçna, pelo seu aparte ao meu discurso, na tarde de hoje,
ainda mais porque, com muita percuciência, vai enfatizada a gradativa, mas
reconhecidamente despropositada, redução dos percentuais dos incentivos
fiscais.
V. Ex• mencionou, há pouco tempo, o debate travado no Congresso em
torno da aprovação do decreto-lei relacionado com o PIN e com o PROTERRA, contra o qual nos insurgimos, embora sem êxito, pela impossibilidade de
promover uma arregimentação capaz de rejeitar e, desta forma, oferecer ao
Governo uma lição que ele precisa realmente aprender, de que a representação nordestina no Senado e na Câmara não admite mais esse tipo de tratamento iníquo, discriminatório, que-atenta frontalmente contra os interesses
da nossa região.
Sr. Presidente, é inacreditãvel que os Ministros da área econômica mais precisamente os Srs. Delfun N etto e Ernane Galvêas- tenham levado o
Presidente da República a uma deliberação reconhecidamente injusta, qlie re-presenta subestimação aos anseios de desenvolvimento do Nordeste.
_ Mais que isso, Oteta orçamentário estipulado para o FINO R, no corrente exercício, representa um verdadeiro escârneo, um menosprezo a uma área
territorial do País que necessita de ajuda substancial para superar o pauperismo e a miséria.
Indignado com sobradas razões- e vejo que a indignação atinge os eminentes Senadores que se manifestaram neste instante - pela fixação em apenas onze bilhões, oitocentos e quarenta milhões o orçamento do FINO R, venho formular desta Tribuna o meu protesto veemente contra a insensibilidade
de um Governo que concentra as suas atenções preferencialmente no interesse dos Estados_ fortes da Federação.
Ainda hã pouco, na questão do confisco da soja, mobilizaram-se todos
os escalões oficiais para oferecer equacionamento a um problema que crescia
de significaÇãO em raZão de um inconformismo extravasado de maneira contundente por proprietários rufais do Sul do País.
Os nordestinos, mais habituados a sofrer, continuam adotando aquela
postura tradicional de pedir ao invés de exigir um tratamento mais equânime,
quando o Governo da União tem que decidir sobre matéria de interesse daregião.
O que se fez agora, em relação ao FINO R, foi a negação daqueles propósitos, tantas vezes alardeados pelo Chefe do Executivo Federal, de oferecer ao
Polígono das Secas condições favoráveis para a aceleração do seu desenvolvimento.
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Se no exercício encerrado, o FINOR dispôs de 13,7 bilhões de cruzeiros,
como explicar~se que agora seja aquiri.hoado com uma quantia rídícula, inferior ao estabelecido para o ano pretérito?
As lideranças políticas e empresariais, com os suportes da opinião pública nordestina, condenam, incisivamente, a deliberação do Conselho de Desenvolvimento Econômico, com base na proposta dos titulares da Fazenda e
do Planejamento.
É de esperar que o Presidente João Figueiredo, alertado de que o Aprovo
exarado na Exposição de Motivos n'>' 10/80 contrariou fundamentalmente os
interesses do Nordeste, a chame às falas aqueles seus dois ilustres auxiliares,
levando-os a elaborar nova proposta, menos acintosa, menos aviltante, menos indigente.
Por uma dessas coincidências que a burocracia oficial não teve a possibilidade de notar a malsinada Exposição de Motivos traz a data de 31 de
março! Será que o Movimento de 1964, no seu 16'1 aniversário, quis, de forma
tão madrasta, presentear aquela extensa faixa do território nacional?
Fica á indagaçãO, Sr. Presidente, Srs. Senadores, e com ela a nossa repulsa a uma decisão que humilha o Nordeste!
Era o que tinha a dizer, Si'. Presidente. (Muito bem! Palmas)

VIII- julgar as contas do Presidente da República; e
IX- deliberar sobre o adiamento e a suspensão de suas sessões.

................... ........................................... ·-.
,; -.~

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Relações Exteriores.)
O SR. PRESIDENTÉ (Luiz Viana)- O projeto que vem de ser lido será
publicado e remetido às comissões competentes.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Guiomard- Eunice Michiles- Evandro Carreira- Aloysio Chaves- Henrique de La Rocque-.:... Alberto Silva- Almir Pinto- José Lins
- Aderbal Jurem.a- Gilvan Rocha- Lomanto Júnior- João CalmonAmaral Peixoto - Hugo Ramos - Itamar Franco - Murilo Badaró Tancredo Neves- Orestes Quércia- Vicente Vuolo- Mendes CanalePedro Pedrossian - Saldanha Derzi - Affonso Camargo - Lenoir Vargas
- Paulo Brossard - Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Está finda a Hora do Expediente.
Passa-se à

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Sobre a mesa, projeto de lei que
será lido pelo Sr. 1'1-Secretário.

ORDEM DO DIA
Item 1:

B lido o seguinte
PROJETO OE LEI DO SENADO No 40, DE 1980

Votação, em turno único, do Requerimento n9 41, de 1980~ do
Senador João Calmon, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo publicado na edição do jornal O Estado de
S. Paulo, do dia 26 de março de 1980, intitulado "Cai no Pais Taxa
de Escolarização".

Dispõe sobre a remessa de documentos complementares dos tratados, convenções e atos internacionais ao Senado Federal e dá outras
providências.

O Congresso N:icional decreta:
Art. 1q Os documentos c.o:mple111entares dos tratados, convei).çÕes
e ates internacionais celebr3dos pelo Presidente da República e ratificados
pelo Congresso Nacional, serão -sempre encaminhados ao Congresso Nacional, para acompanhamento de sua fiel execução.
§ 19 Incluem-se no disposto neste artigo os documentos considerados
sigilosos.
§ 29 Na hipótese do parágrafo anterior, as Comissões de Relações Exteriores da Câmara e do Senado tomarão conhecimento do assunto em reu~
niões secretas.
Art. 211 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3'1 Revogam-se as disposições em contrário.
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Em votação o requeiímfmto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pemianecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição.

E a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada:
CAI NO PAIS TAXA DE ESCOLARIZAÇÃO
Da sucursal de Brasília

A taxa de escolarização na faixa de ensino obrigãtório, no Brasil, estâ revelando um decréscimo grave, pois a capacidade de atendimento educacional
J ustlficação
não consegue acompanhar o· ritmo do crescimento demográfico. O índice de
O Art. 44, item I, da Constituição estabelece que é da competência exclu- escolarização está hoje em 73,51%, quando há dois governos era de 81% e
siva do Congresso Nacional "resolver definitivamente sobre os tratados, con- previa-se, como meta do 29 Plano Nacional de Desenvolvimento, atingir-se os
venções e atos internacionais celebrados pelo Presidente da República".
90% em 1980.
Entretanto, além dos textos desses tratados, convenções e atas, de um
Esses dados foram apresentados, para surpresa de todos, em reunião reamodo geral hã outros documentos complementares que, pela sua alta impor- lizada pelo ministro Eduardo PortelJa, da Educação, com todos os seus secretância, não podem deixar de ser levados ao conhecimento do Congresso Na- tários do MEC, e foram também discutidos ontem entre os participantes do
cional, até porque hã um velho brocardo jurídico que diz uo acessório segue o Seminário sObre Indicadores Sociais que o MEC promove, em conjunto com
principal".
organismos internacionais de Educação, órgãos de desenvolvimento regional
Tanto procede a nossa argumentação que no recente episódio do acordo e ministérios da ãrea social. O quadro apresentado pela secretária de I 11 e 29
nuclear Brasil/Alemanha surgiu o problema relacionado com documentos si- graus do MEC, pfOfessOfa Zilma Parente de Barros, aponta também um degilosos que, só a duras penas, foram encaminhados ao Senado, sob a constan- créscimo substancial da participaçlão da União no sistema educacional, tanto
te exigência da CP! de Energia Nuclear.
em termos de recursos financeiros como de oferta de ensino em todos os
Sala das Sessões, 8 de abril de 1980. - Humberto Lucena.
níveis - indicadores que, segundo a interpretação do subsecretário-geral do
MEC, professor Pedro Demo, deixam evidente a razão pela qual a prioridade
LEGISLAÇÃO CITADA
no MEC não pode ser Ensino Superior e sim ~~ estruturas básicas.
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

····A~~:

44: ·~~ ·d~ ·~~~~~~â~~i~· ~~~i~si~~ ·d~ ~C~~~;~ N~~i~~~i: ·······

"Escolarização"

A população escolarizâvel da faixa etária de ensino obrigatório dos sete
I - resolver definitivamente sobre os tratados, convenções e atos interaos 14 anos é de 25.069.677 pessoas. A oferta de educação atinge apenas
nacionais celebrados pelo Presidente da República;
II - autorizar o Presidente da República a declarar guerra e a fazer a 18.430.011, ficando sem escola 26% das crianças- cerca de 6 milhões, 640
paz; a permitir que forças estrangeiras transitem Pelo território nacional ou mil. O nível de atendimento mais baixo está na faixa etária dos lO anos, quannele permaneçam temporariamente, nos casos previstos em lei complementar; do se atende a apenas 13% das crianças. A professora Zilma Parente de BarIII- autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se au- ros explica que 73% desse atendimento está na área urbana, ficando apenas
sentarem do Pais;
17% na área rural. O índice de escolarização estâ, portanto, em 73,51% IV - aprovar ou suspender a intervenção federal ou o estado de sítio; num decrêscimo em relação aos anos anteriores, considerado grave pelas auV- aprovar a incorporação ou desmembramento de ârcas de Estados toridades.
ou de Territórios;
Na pré--escola, a professora mostra também que está havendo decréscimo da participação da União. A população de zero a seis anos é de 23 miVI - mudar temporariamente a sua sede;
VII- fixar, para vigor na legislatura seguinte, a ajuda de custo dos lhões, 480 mil pessoas e apenas 5% estão sendo atendidas pelo sistema educa~
membros do Congresso Nacional, assim como os subsídios destes, os do Pre- cional. A participação da União é de 0,4% nesse atendimento, ficando a
maior parte da rede com a esfera particular.
sidente e os do Vice-Presidente da República;

746

Quarta-feira 9

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

A secretária de 19 e 29 graus explica que, considerando-se apenas a faixa
dos quatro a seis anos- uma vez que de zero a quatro a população exige cuidados que extrapolam a ação da escola- existem lO milhões de crianças, das
quais apenas 622.428 estão atendidas. Para a secretária, enquanto o atendimento das esferas estadual e municipal está crescendo, o do MEC tem decrescido, porque os recursos da União têm sido menores, não havendo investimentos para atender às necessidades na mesma proporção do crescimento demográfico.
Zilma Paiente lembra que a política de transferir o ensino básico para os
municípios significa também transferir recursos e infra-estrutura, o que se está tentando fazer Com o Pró-MunicípiO-. Da mesmaS forma, na faixa etária de
19 grau, cujo atendimento é obrigatório e prioritãiío nos planos do MEC, a
União tem-se omitido inclusive no que se refere à preparação dos professores.
A secretária de 19 e 29 graus observa que, das 2.246 instituições que oferecem
curso normal de formação de professores para o 19 grau, a metade é da rede
particular, cerca de 40% da rede estadual e menos de 1% da rede federal.
Quase 100% do atendimento na ârea do 29 grau está também fora do alcance da União, sendo que, nessa faixa, a escolarização está por volta de apenas 15%, localizando a maioria das matrículas na área urbana. No ensino supletivo, a matrícula se concentra na região Sudeste, na ordem de mais de 450
mil ao nível de 19 grau nessa região e em mais de 500 mil alunos, na mesma região, ao nível do 29 grau. A porcentagem de aprovação no supletivo de 19
grau, considerando-se todo o País, está em apenas 24,17%. No 29 grau, a
aprovação no supletivo está em 20,51%.
Além de caracterizar a omissão do Poder Público na faixa etária prioritária, a professora Zilma Parénte de Barros mostra que, com a impossibilidade de atender às crianças na idade certa, aumenta-se a clientela dos cursos supletivos, razão pela qual a Se,cretaria de 19 c 29 graus, através de sua Subsecretaria de Ensino Supletivo, deverá deixar de ser apenas uma instância reguladora de cursos e exames para estudar e encontrar formas criativas de educação não convencional para essa clientela.
Recursos
Outros indicadores analisados durante a reunião do MEC e amplamente
discutidos ontem. no Seminário de Indicadores Sociais, tratam do orçamento
da União para a Educação. Segundo a professora, de todas as despesas com
Educação no Brasil. em todos os níveis, o MEC participa apenas com 33%.
Os estados participam com 49% dos recursos gastos cm Educação, os municípios com 16% e outros ministérios cori'i 2%. Quadros apresentados revelam
que, enquanto os estados c municípios têm aumentado, nos últimos 15 anos,
suas despesas em Educação, a União tem mantido um ritmo decrescente,
principalmente a partir de 1967.
Zilma Parente de Barros observa ainda que esses indicadores apontam a
necessidade de uma urgente racionalização na aplicação dos recursos e de
somar-se a outros mecanismos que atuam nas áreas menos atendidas, para
com eles desenvolver projetos educacionais.
O indicador que causou maior perplexidade entre as autoridades foi o
ritmo decrescente da taxa de escolarização na faixa etária de ensino obrigatório, o que, de certa forma, levará o MEC a dar maior força às prioridades
que estabeleceu para as estruturas básicas. O subsecretárío..gcral do MEC,
Pedro Demo, afirma que esses e outros indicadores de situação, que podem
dar base ao planejamento educacional, serão permanentemente mostrados na
Sala Conjuntura-(em processo de inontagem junto ao gabinete do ministro),
..com informações sintéticas sobre a realidade educacional do País, indispensáveis ao processo decisório governamental, em seus diferentes escalões administrativos''.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Item 2:

Abril de 1980

Lei do Senado n9 145, de 1978, do Senador Jarbas Passarinho, que
altera os arts. 80 e 81 da Lei n• 5.988, de 14 de dezembro de 1973, e
dá outras proVidências.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro encerrada a discussão.
Encerrada esta, a redação final é dada como definitivamente aprovada,
nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
E a seguiii(e a redação final aprovada:

Redaçilo final do Projeto de Lei do Senado n9 145, de 1978, que
altera os arts. 80 e 81 da Lei n• 5.988, de 14 de dezembro de 1973, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Os artigos 80 e 81 da Lei n• 5.988, de 14 de dezembro de 1973,
passam a vigorar com a seguinte redação:
~·Art. 80. A alienação de obra de arte, salvo convenção em
contrário, não importa na alienação do direito de reprodução nem
no de exposição pública com fins de lucro, os quais permanecem reservados ao autor e seus herdeiros, pelos prazos previstos nesta Lei.
Art. 81. Para poder copiar ou reproduzir com fins de lucro.
_pas_ mesmas ou em outras dimensões, e por qualquer meio ou processo, as obras de arte existentes em museus oficiais e coleções parti~
culares, é necessário o prévio e expresso consentimento de seus autores.
Parãgrafo único. Quando as cópias ou reproduções tiverem
finalidade comercial, devem ser assegurados, em convenção, os direitos do autor."

Art. 29
Art. 39

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Item 4:

Discussão, em tUrno único, do Projeto de Lei da Câmar~ n9 14,
de 1979 (n• 1.051/72, na Casa de origem), que dã nova redação ao
art. 42 da Lei n• 5.108. de 21 de setembro de 1966 (Código Nacional
de Trânsito), tendo
PARECERES, sob n•s 36 e 37, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucioflalidade e juridicidade;
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não ha vendo oradores, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs-. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão.
(Pausa.)
Rejeitado.
A matêria vai ao Arquivo, feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados .

.S o seguinte o projeto rejeitado
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 14, DE 1979
(N• 1.051/72, na Casa de origem)

Dá nova redação ao art. 42 da Lei n• 5.108, de 21 de setembro de
Votação, em turno único, do Requerimento n9 42, de 1980, do
1966 (Código Nacional de Trânsito).
Senador Henrique .de La Rocque, solicitando tenham tramitação
conjunta o Projeto de Lei do Senado n•278, de 1979, que dispõe
O Congresso Nacional decreta:
sobre a execução do Projeto Dom Bosco; e o Projeto de Lei do SeArt. I• O art. 42 da Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966, passarâ a
nado n• 358, de !979. que dispõe sobre a instituição do sistema do, ter a seguinte redação:
menor, a execução do Projeto Dom Bosco, e dã outras providências.
"Art. 42. Os veículos de alu~uel, destinado~ ao transporte inEm votação.
dívidual de passageiros, ficarão subordinados ao regulamento baiOs Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham.
xado pela autoridade local e, nos municípios com população supe(Pausa.)
rior a ce-m mil habitantes, adotarão exclusivamente o taxímetro
Aprovado.
como forma de cobrança do serviço prestado, ressalvadas as exA Presidência fará cumprir a deliberação do Plenârio.
ceÇões consideradas de interesse público, a critério da autoridade local."
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 3:
Discussão. em turno único, da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n9 89, de 1980), do Projeto de

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. J9 Revogam.ge as disposições em contrário.
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E o seguinte o projeto rejeitado

Item 5:

Discussão, em turno único -{apreciação preliminar da juridiciPROJETO DE LEI DO SENADO N• 64, de 1979
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de
Altera o § 2• do art. 67 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960
Lei da Câmara n• 27, de 1978 (n• 423/75, na Casa de origem), que
(Lei Orgânica da Previdência Social), modificada pelo art. 17 do
estabelece prazo de garantia, por quilometragem, para veículos auDecreto-lei n9 66, de 21 de novembro de 1966.
tomotores fabricados no País, tendo
- Determina que os benefícios concedidos pelo INPS serão reaPARECERES, sob n•s 1.226 a 1.228, de 1979, das Comissões:
justados na base do reajustamento do salário mínimo.
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorãvel,
O Congresso Nacional decreta:
com as Emendas que apresenta de n9s 1 e 2-CT;
Art. I• O § 2• do art. 67 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, Lei
-de Economia, favorável, nos termos de substitutivo que oferece, com voto vencido do Senador Luiz. Cavalcante e voto vencido, Orgânica da Previdência Social, alterado pelo artigo 17 do Decreto-lei n9 66,
de 21 de novembro de 1966, passa a ter a seguinte redação:
em separado, do Senador Benedito Ferreira;
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.
,-,§ 29 O índice de reajustamento serã igual ao percentual de
aumento do salário mínimo.'~
Em discussão o projeto,- em tUrno único, quanto àjuridicidade. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada a disArt. 29 Os encargos decorrentes desta lei serão atendidos com as recei~
cussão.
tas de que trata o Capítulo I, do Título IV, da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de
Em votação.
1960.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
Rejeitado.
as disposições em contrário.
A matéria vai ao Arquivo, devendo ser feita a devida comunicação à CâO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 7:
mara dos Deputados.
Discussão, em primeiro turrio (apreciação preliminar da juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de
Lei do Senado n9 245, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que
modifica a redação do art. 7• do Decreto-lei n• 368, de 19 de dezembro de 1968, que dispõe sobre efeitos de débitos salariais, e dá
outras providências, ferido
PARECER, sob n• 1.130, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos Senadores Cunha Lima e Tancredo Neves.

E o seguinte o projeto rejeitado
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 27, de 1978
(N• 423-C/75, na Casa de origem)
Estabelece prazo de garantia, por quilometragem, para veículos
automotores fabricados no País.
O Congresso- Nacional decreta:
Art. {9 A todo veículo automotor fabricado no País, serã assegurada
uma garantia mínima de doze meses de uso ou vinte mil quilómetros rodados,
prevalecendo o que ocorrer em primeiro lugar após a sua aquisição.
§ l9 Ao usuário do veículo será concedida revisão gratuita, pela fábrica
ou seus concessiQn_âriOs, aos mil, cinco mil, dez mil, quinze mil e vinte mil
quilómetros rodados.
§ 29 A mão-de~obra e peças substituídas nas revisões constantes do parágrafo anterior correrão por conta do fabricante.
§ 39 Exclui~se da exigência desta lei a substituição de pneus e câmaras
de ar.
Art. 29 Para salvaguarda de seus direitos, os fabricantes lacrarão o velocímetro e acessórios com selo de segurança inviolável.
Parãgrafo único. A viOlação do selo fará cessar a responsabilidade
quanto à garantia.
Art. 39 O Ministério da Indústria e do Comércio indicará o órgão responsável pela fiscalização desta lei.
Art. 49 O Poder Executivo regUlamentará esta lei no prazo de noventa
dias.
Art, 59 _ Esta lei entrará em vigOr na data da sua publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Item 6:

Em discussão o projeto, em primeíi'o turno, quanto à juridicidade. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão.
(Pausa.)
Rejeitado.
A matéria vai ao Arquivo.

S o seguinte o projeto r~Nitado
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 245, DE 1979
Modifica a redação do art. 79 do Decreto-lei n9 368, de 19 de dezembro de 1968, que dispõe sobre efeitos de débitos salariais, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta;
Art. 1• O art. 7• do Decreto-lei n• 368, de 19 de dezembro de 1968, passa a vigorar com a seguinte redação:
..Art. 79 A empresa que atrasar o pagamento de qualquer parcela das remunerações previstas no artigo anterior fica sujeita à
multa variável entre 10 (dez) e 20 (vinte) salários mínimos regionais,
acrescida de juros e correção monetária.
Parágrafo único. Ás empresas em mora contumaz será aplicada a multa em grau máximo e, no caso de reiteração, em dobro."

DiscuSsão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do
Projeto de Lei do Senado n9 64, de 1979, do Senador Franco Mootoro, que altera o§ 2• do art. 67 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de
1960 (Lei Orgânica da Previdência Social), modificada pelo art. 17
Art. 29 Esta Lei entrara em vigor na data da sua publicação.
do Decreto-lei n• 66, de 21 de novembro de 1966- determina que
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
os benefícios concedidos pelo INPS serão reajustados na base do
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra o nobre Senador
reajustamento do salário mínimo, tendo
José Richa. (Pausa.)
PARECERES, sob n•s 221 e 959, de 1979, da Comissão:
S. Ex• não está presente.
-de Constituição e Justiça- ]9 pronunciamento: pela inconstitucionalidade, com voto vencido dos Senadores Cunha Lima. TaoO Sr. Gilvan Rocha (SE)- Peço a palavra como Líder, Sr. Presidente.
credo Neves, Hugo Ramos e Lázaro Barboza; e 29 pronunciamenO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Tem a palavra como Lider o
to: (reexame solicitado em plenário). mantendo seu parecer antenobre Senador Gilvan Rocha.
rior.
O SR. GIL VAN ROCHA (SE- Como Líder. Pronuncia o seguinte disEm discussão o projeto, em primeiro turno, quanto à constitucionalidacurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
de (Pausa.).
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro-a encerrada.
ComemoroU-se, ontem, em todo o ril.undo, o Dia Nacional da Saúde,
instituído pela Organização -Mundial da Saúde para que em tOdos os países
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se encon- houvesse uma reflexão sobre os problemas sanitários mais fundamentais que
envolvem toda a humanidade. Em nosso País, nenhuma data pode ser tão
tram. (Pausa.)
melancolicamente comemorada como() Dia da Saúde. Isto porque, Sr. Presi~
Rejeitado.
derite: a Nação Brasileiia assiste o agravamento, cada vez maior. dos nossos
A matéria vai ao Arquivo.
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problemas sanitãrios, frutoS-de uma falta de decisão governamental sobre
este problema que vem acarretando enormes_ prejuízos para a Nação. Eu diria
até, Sr. Presidente, que a saúde brasileira desagrada os profissionais da área
médica e paramédica, desagrada os usuários e, certamente, hã de desagradar
o Governo.
O nosso País, mergu1hado na burocracia oficial, continua a achar que
saúde pública não pode merecer a atenção do poder público. Tanto isto é ver~
dade que cometemos o cúmulo de burocratização quarido sabemos que a saú~
de brasileira é abordada por nada menos que sete ministérios. No Ministério
da Previdência Social nada hã de novo, depois da sua reformulação para
INAMPS, -continua com a ineficiência: por tOdOS prOclamadas; O Minis~
tério da Saúde, mais uma vez, vive como mero apêndice do Ministério da Pre~
vidência SoCial.
É desalentador, Sr. Presidente, verificarmos que, em setor de saúde, o
nossa País vergonhosamente se ombreia, naquelas doenças chamadas
doenças sociais,- Coln os menos desenvolvidos paises da América Central e da
África.
O Sr. Ministro da Previdência Social, inusitadamente, tenta reformular o
modelo de saúde no País, fazendo demagogicas viagens ao interior para surpreender filas e, de ·maneira pouco convincente colocar nos ombros dos profissionais médicos toda a culpa pela desorganização da assistência médica em
nossa terra. Tanto isio é verdade que S. Ex•, no meu Estado, no Estado de
Sergipe~ depois de entrar intempestivamente num Serviço de Pronto Socorro,
pensando estar a burlar a ineficiência de colegas médicos foi admoestado por
um funcionãrío que aqUele serviço nem pertencia à Previdência Social.
1:: evidente que os erros que se acuinularam por decênios sobre a saúde
neste País não podem ser resolvidos de maneira tão simplista. A grave crise
nacional também atinge, e de uma maneira extremamente penosa e forte, a
área de assistência médica. Agora mesmo, em meu Estado, lamentamos que a
mais conceituada Casa de Saúde Maternal da capital tenha denunciado seu
convênio com o INAMPS, porque ficaria insolvente se confiasse no pagamento da Previdência Social, pagamento este que, durante o ano de 1980, não
lhe trouxe ainda nem um centavo.
Mas não é só a Previdência Social, Srs. Senadores, que causa esta nossa
melancolia ao comemorar, para registro nos Anais, o- Dia Internacional da
Saúde. É o próprio Ministério qtie tem esse nome, que de saúde, afinal, só
tem o nome e que agora mesmo, na própria época em que o nlundo comemora essa efeméride, causa espanto e estupOr, cjuando, sem maiOres explicações,
manda embora um cientista da envergadura do Professor Albert Sabin, que
teve a ousadia de penetrar nas gavetas superfechadas d-as estatísticas do Governo Médici e comprovar, ali também, que o milagre tão decantado daquela
um engodo e uma grandessíSsima mentira. O ilustre sãbio teve a
ocasião
coragem de denunciar à Nação que estava diante de estatísticas falsas, num
problema que orgulhosamente este Pais dizia ter superado. Houve uma
reação encadeada de estupor da classe médica brasileira, quando percebeu
que aquele homem, que dignifica a nossa classe, aquele homem que representa o que de melhor hã, contemporaneamente, na medicina internacional, saí
do País, Segundo suas próPrias palavras, depois de ser tratado pelo Sr. Ministro de forma deselegante e descortês.
A revista Veja, no seu último número, em editorial, reclamando contra a
burocracia que tomou conta da saúde brasileira, adverte que esse não é um
problema somente de paralisia infantil, mas, certamente, um problema típico
de paralisia adulta, de paralisia de um ministério que se contenta em ser apêndice de outro ministério demagógico, de um- niinistério que, depois desse escândalo internacional, vem afirmar que não tem nada a declarar.
Eu creio que _o Senado da República pode comemorar o Dia Internacional da Saúde de uma forma consentânea com os seus deveres, fazendo com
que a nossa Comissão de Saúde convide S. Ex•, o Sr. Ministro, para que venha prestar declarações à Nação sobre o grave episódio da paralisia infaritil,
envolvendo o ilustre sábio Albert Sabin. Eu desejo, em nome daquela Comissão, fazer um apelo aos colegas membros da egrégia Comissão de Saúde para
que nós, cumprindo o nosso dever de vigilância e, principalmente, de assessoramento das questões de saúde do nosso Pais, façamos um convite a S. ExP-, o
Senhor Ministro, para que ele, de uma vez por todas, venha a dizer à Nação
quem está mentindo, quem realmente é autoridade em paralisia infantil.

era
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da Saúd~ desse Ministério ao qual eu me referia hã cerca de oito anos, que
era tão fértil em exibir números e denunciar endemias e quão ineficiente era
nas mediâas para d6belá-las. No momento em que comemoramos o Dia Nacional da Saúde, é muito oportuno que V. Ex•, em vez de se limitar às louvaininhas comuns nessas efemérides, chame a atenção do Brasil para esses
problemas. E, por isto, o felicito com muito prazer.
O SR. GIL VAN ROCHA (SE) - Muito agradeço ao nobre Senador
Adalberto Sena, médico ilustre que reafirma a sua crença nos postulados de
Hipócrates.
Mas, Sr. Presidente, é evidente que este é um País doente, doente no sentido tisico, -doente também no sentido de burocratização da dinâmica de saúde pública. ~evidente que nada temos contra o Sr. Ministro da Saúde, um
anônimo médico que assumiu, de repente, o Ministério e que consegue o milagre, de dentro do Ministêrio, continuar anônimo. Queremos dizer apenas
ao Governo, ao Presidente da República que este País dispõe de figuras médicas do mais alto prestígio, dispostos a dar a sua colaboração ao Ministério na
medida em que haja seriedade nos projetas ministeriais. Que o Ministério da
Saúde cuide efetivamente da saúde e não delegue poderes, inclusive até ao
Ministério da Agricultura que, como sabemos, também possue ingerência no
setor de saúde do País.
O Sr. Humberto Lucena (PB) -

V. Ex• me permite um aparte?

O SR. GIL VAN ROCHA (SE)- Ouço, com prazer, o nobre Senador.
O Sr. Humberto Lucena (PB)- Desejo solidarizar-me com o pronuncia~
menta de V. Ex• que, como Líder do Partido Popular, chama a atenção da
CaSa e da Nação para aspectos fundamentais da política de saúde do Governo~ No que tange ao affaire entre o Ministério da Saúde e o Professor Albert
Sabin, jã que V. Ex• faz, à Comissão de Saúde a sugestão de convidar o Sr.
Ministro para prestar esclarecimentos, eu tomaria a liberdade de propor a
V. Ex• que também aquele óigão técnico convidasse o Professor Albert Saa
bin para que, depois do Ministro da Saúde, flzesse a sua manifestação, para
que, estabelecida a controvérsia, afinal, o Senado chegasse à sua conclusão, a
respeito de um assunto que realmente movimentou a opinião pública nacional.
O SR. GIL VAN ROCHA (SE) - Muito agradeço a intervenção do
nobre Senador Humberto Lucena, inteligente e consentânea. E nós faremos
chegar ao Doutor Albert Sabin, queinclusivejã visitou o Senado da República, para honra nossa, que ele volte a esta Casa, para que possamos debater
esse magrro problema.
Ora, Sr. Presidente, o Professor Albert Sabin, se não tivesse outros títulos, teria o maior de todos; ele é talvez o único cientista vivo a descobrir uma
vacina cem por cento eficaz, o que é um fato in~dito em Medicina. S. Ex• tem
todos os títulos, toda a honorabilidade, toda a credibilidade para que se acredite muito mais nele que nos burocratas que habitam o Ministério da Saúde.
O Sr. Almir Pinto (CE)- Permite V. Ex• um aparte?
O Slt GIL VAN ROCHA (SE)- Com muito prazer.

O Sr. Almir Pinto (CE)- V. Ex•, na verdade, fala nesta tarde, no Senado, com a autoridade que lhe é peculiar e ainda mais como Presidente da Comissão de Saúde do Senado, a qual tenho a honra de pertencer. Hã poucos
dias surgiu este problema do Ministério da Saúde o Dr. Albert Sabin. Devo
dizer a V. Ex• que fiquei um tanto preocupado porque, com o desenrolar da
VII Conferencia NaciOnal de SaddC, não foi possível deter-me, como desejava, em torno do assunto Albert Sabin. V. Ex• falou na possibilidade de vir a
esta Casa uma autori_dade do Ministério, se não o próprio Ministro para explicar o que, na verdade, aconteceu. Seria bem interessante para nós, porque
representamos o povo brasileiro e discutiríamos com S. Ex• e, quem sabe,
minimizaríamos até eSse prõblema que, atualmente, paira sobre o Ministério
da Saúde; o de uma possível não aceitação do trabalho do cientista Albert Sabin. Mas também quero fazer um ligeiro_ reparo ao pronunciamento de V. Ex•
Albert Sabin é um cientista, mas fui médico de interior e Secretário de Saúde
do meu Estado e comecei o trabalho de vacinação contra a poliomielite
com a vacina Salk. É preciso que não esqueç-amos também que Jonas Salk, da
Tchecoslováquia, que descobriu a vacina que tem o seu nome até agora, pelos
O Sr. Adalberto Sena (AC) - V. Ex• ââ licença para um aparte?
resultados apresentados não nos deu qualquer reincidência da moléstia, tão
O SR. GIL VAN ROCHA (SE) - Com muita honra, nobre Senador. tenaz e atroz como a poliomielite. Iniciei, então, o meu trabalho, na Secretaria de Saúde do Cearã, com a vacina Salk e com os melhores resultados. O
O Sr. Adalberto Sena (AC) - Nobre Senador Gilvan Rocha, verifico que se nota, através da imprensa brasileira, é que estamos cometendo uma
com prazer que o Líder do Partído Popular, nesta Casa, é o mesmo homem, grande injustiça com o primeiro homem que descobriu a vacina para a polioinielicom a mesma estatura daquele Presidente da Comissão de Saúde e quero te. Albert Sabin é, inegavelmente, uma das maiores culturas que conhecetambém dar, como um dos membros daquela Comissão, a minha solidarieda- mos, um sábio na verdade, mas quero deixar patente que não devemos nunca
de a esse gesto de V. Ex• e às críticas que vem filzendo à atuação do Ministério esquecer que a primeira vacina que surgiu foi a Salk com os melhores resulta-
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dos, até agora constatados. Eu li num jornal- não foi estatís~ica brasileira e
sim estatística estrangeira, não sei se dos Estados Unidos, da Alemanha, não
sei bem de onde foi, mas posso trazer o recorte para o Senado e para a Comissão que a vacina Salk mostrou-se eficientíssirila e talvez tão boa ~u melhor do
que a vacina Sabin. Não sei se V. Ex• teve oportunidade de ler essa apreciação feita pela imprensa brasileira sobre a vacina Salk. Homenagem ao sãbio Albert Sabin, merecidíssima, mas nunca esqueçamos também aquele inventor da vacina Salk que foi a primeira que tiverrios que lançar mão para evitar a poliomielite no território nacionaL
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todo cientista, subitamente descobriu que o rei estava nu. E fez a carta ao Sr.
Presidente, com a seguinte observação, a qual leio, entre aspas:
"Suspeito que haja pelo menos dez vezes mais casos de poliomielite no Brasil do que indicam os relatórios da Fundação e Serviços Especiais de Saúde Pública."
Vê V. Ex• que não é uma difereiiça de métodos; é a constatação de um escamoteamento de informações da maior valia sobre o prognóstico e o tratamento da doença.
Ê isto que queremos esclarecer: o Ministério da Saúde- para evitar um
termo maior - digo que se equivocou nos seus números e quer fugir agora
desse equívoco. Mas S. Ex•, o Sr. Ministro tem deveres que ultrapassam o seu
próprio anonimato. Ele terá que prestar contas à Nação do alto cargo que
exerce e para isso S. Ex' tem um fórum independente que é o Senado da República.
Acho, Sr. Presidente, que a melhor maneira- insisto...;... do Senado da
República comemorar menos melancolicamente o Dia Internacional da Saúde seria colaborar para que esse affaire escabroso fosse, na verdade, completamente esclarecido para o bem do País, para o bem da credibilidade internacional da nossa Pátria.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem. Palmas.)

O SR. GILVAN ROCHA (SE)-Agradeço a intervenção do nobre colega, duplamente colega, médico e Senador. E digo que nós não estamos aqui
fazendo análise da obra do Professor _Albert Sabin, porque se estivéssemos,
claro que iríamos rememorar os feitos do Professor Jonas Salk comO também, por medida de justiça, iríamos mais longe até chegar a Pasteur. Nós"estamos falando do incidente que teve repercussão nacional e internacional, envolvendo o nome de um cientista por todos os títulos conhecidos.em todo o
mundo e que queixou-se amargamente depois de ter sido um voluntário na
luta contra a poliomielite, da maneira descortês e agressiva com que foi tratado no Ministério. Aliás fez parte de uma cortina da fumaça que emergiu do
Ministério da Saúde tentar colocar em choque a figura do ilustre cientista
como o Professor Jonas Salk, coisa que, evidentemente, nada tem a ver com o
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Secaso. O fato é que este País perdeu um pouco a -sua credibilidade no meio
científico internacional, quando, segundo palavras textuais daquele cientista nador José Richa.
que veio aqui às expensas de sua organização particular, foi destratado, trataO SR. JOS~ RICHA (PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do, aliás, de forma degradante e descortês pelo Sr. Ministro.
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Queremos saber a verdade, porque ninguém põe dG.vida na credibilidade
O tema que me traz hoje a esta tribuna é bastante ârido, razão pela qual,
cietífica do Professor Albert Sabin. Mas tCmos todaS as razões para por em para não cansar demais os meus Colegas, pretendo dividi-lo em duas partes,
dúvida a credibilidade das estatísticas dO Ministério, aliâs, num País, onde es- uma parte abordando-a na Sessão de hoje e outra na sessão de amanhã.
camotear dados estatísticos quase que se tórnou um norma.
A agricultura, Sr. Presidente, Srs: Senadores, embora seja o setor da economia mais vital para o Brasil, é um setor que, lamentavelmente, nos parece
O Sr. Aloysio Chaves (PA)- V. Ex• me permite?
seja o mais sacrificado de todos, porque exatamente ~ão sendo um tema cuja
O SR. GILVAN ROCHA (SE)- Ouço o nobre Senador Aloysio Cha- capitalização política se faça sentir de imediato, ê quase qtie uma norma, na
ves.
História deste PaiS, a agricultura ser relegada a um plano absolutamente seO Sr. Almir Pinto (CE) - V. Ex• me permite? (Assentimento do ora- cundário.
dor.)- Quero apenas complementar o meu aparte, porque V. Ex• fez· uma
Em nenhum perío9-o, a meu ver, da História do Brasil, se cometeu tantos
referência-ao mesmo: Não quero um confronto entre Sabin e Salk, em absolu- desatinos com relação à agricultura, como nesse período dos chamados Goto. Apenas estou de acordo ~ c disse a V. Ex• - que a Comissão de Saúde vernos revolucionários.
·
do Senado ouvisse o M_inistério da Saúde.
O descalabro nesses últimos anos, da política agrícola do Governo, é tão
impressionante' que os números que eu consegui levantar para transmitir a
O SR. GIL VAN ROCHA (SE)- Acolho a adesão de V. Ex• com muita esta Casa são, realmente, estarrecedores. Nós tivemos nesses últimos 10 anos
alegria.
- apenas pafa pegar um período para efCito de análise - nós tivemos um
O Sr. Almir Pinto (CE)- Ag.ora, disse a V. Ex• que não deveríamos só crescimento da população da ordem de 30% e, entretanto, esse setor vital para
exaltar o Professor Albert Sabin como o único inventor da vacina contra a a economia brasileira não cresceu na mesma proporção, não acompanhou sepoliomielite, mas que não deveríamos nos esquecer também daquele primeiro quer o crescimento vegetativo do País em termos populacionais.
Assim ê que tivemos, por exemplo, com relação ao feijão, em 1971, uma
inventor da vacina, a vacina Salk, aquela que foi a pioneira, digamos assim,
safra de 2 milhões e 200 mil toneladas; em 1980- 10 anos depois- 2 mino Território nacional, contra a poliomielite.
lhões e 600 mil toneladas, a tal safra record de que o Governo tanto se ufana.
O SR. GILV AN ROCHA (SE) - A minha resposta anterior continua Isto representou, em dez anos, um crescimento de apenas 18%, enquanto a
válida.
população cresceu 30%.
Ouço o Senador Aloysio Chaves.
A mandioca, um produto jâ incorporado à tradição dos brasileiros e,
O Sr. Aloysio Chaves (PA)- Nobre SenadorGilvan Rocha, V. Ex• pro- agora, de uns anos para câ ainda aumentando a sua importância face ao seu
clama, e creio que não hã divergência a esse respeito, que o Professor Albert aproveitamento com relação à produção de ãlcool, uma das grandes fontes
Sabin é um dos grandes beneméritos da humanidade, pelo fato de ter criado a alternativas de energia, sobretudo num país que não produz mais do que 10%
vacina que traz o seu nome ilustre, erradicando em muitos países e podendo do petróleo que consome. Pois, a mandioca, nestes 10 anos, decresceu em tererradicar em todo o mundo, essa terrível doença. Tal fato é suficiente paia mos de produção 17%. O trigo, de 2 milhões e 600 mil toneladas, em 1971,
consagrá-lo ao apreço c admiração da humanidade. A controvérsia, segundo crescendo para 3 milhões nesta próxima safra, o- que irâ representar- portenho conhecimento, através de exposições feitas à televisão e à imprensa, que ainda a safra estã por vir, e com estes desestímulos, causados sobretudo
gira possivelmente em torno de uma decisão quanto à metodologia de deter- em função da demora na fixação da política do trigo- incompetência já conminado trabalho a ser executado. Daí ser conveniente a sugestão de V. Ex•, fessada pelo próprio Ministro da Agricultura. E mais, o confisCo" sObre a soja
como Presidente da Comissão de Saúde do Senado, em convidar o Ministro que deixou o meio rural em polvorosa, imagino que esses dados jâ são, a esta
da Saúde para que S. Ex• possa prestar, nessa Comissão Técnica, os esclareci- altura, muito otimistas e não iremos chegar aos 3 milhões de toneladas. Mas,
mentos que todos nós desejamos sejam feitos; de maneira plena, cabal e con- supondo que chegássemos a esses 3 milhões de toneladas, isso representaria,
vincente, a respeito dessa controvérsia. Entretanto, creio que não ocorre a ne- em 10 anos, um incremento de apenas 15%.
O arroz em casca: a média nestes últimas 10 anos foi de uma produção
nhum de nós estabelecer conflito entre uma decisão ou uma orientação pessoal de um grande cientista e uma decisão de Governo, no caso representada de 7 milhões e 600 mil toneladas; a produção prevista para essa safra de 1980
pela orientação do Ministério da Saúde. Porque estaríamos criando um pre- é de 9 milhões e 200, que irâ representar um aumento de apenas 20%.
O milho: nestes últimos 10 anos tivemos uma produção média anual de
cedente muito grave e que não ê, tenho certeza, a intenção de V. Ex• e de ne16 milhões e 400 mil toneladas. Para a previsão de 20 milhões este ano, ou
nhum de nós de colocar desse modo o assunto perante o Senado.
pouco mais de 20 milhões, iremos ter um incremento, também, da ordem de
O Sr. Gilvan Rocha (SE)- V. Ex•, entrou no meu discurso, com a expli- 20% apenas.
cação - creio seja a explicação oficial .....,. do Governo de que estã tentando
O café, nestes 16 anos, nem é preciso dizê-lo, a Casajã deve estar saturavender à opinião pública, que é uma controvérsia apenas sabre a metodolo- da a intoxicada de tanto ouvir café, principalmente deste modesto orador que
gia. Mas não é esse o fato. O fato é que o cientista Albert Sabin, na pureza de agora fala. Mas, é bom para ficar nesse contexto de agricultura dizer os nú-
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meros de café, de uma produção de 44 milhões de sacas de café hâ 16 anos estamos reduzidos, hoje, a menos de 20 milhões de sacas.
Ora, Sr. Presidente, por esses números se observa que a nossa agricultura, nesse período de lO anos, não acompanhou sequer o crescimento veS:etativo do País.
Por esta razão, Sr. Presidente, ~que nesses últimos anos o Brasil passou
pelo vexame de ter que importar quase tiido, em termos de agricultura, para
complementar o seu abastecimento interno. Assim é que importamos, nesses
últimos anos, arroz da T~ilãndia e das Filipinas; carne do Uruguai; feijão do
México; milho da Argentina; trigo dos Estados Unidos, do Canadâ e da Argentina; cebola do Chile e da Espanha. No ano rctrasado, o Brasil gastou 48
milhões de dólares com a importação de alho. A cebola é um verdadeiro escândalo nacional, quando todos os anos, invariãvel e sistematicamente os produtores, sobretudo do Nordeste~ por falta de transporte, por falta de uma estrutura armazenadora, têm que jogar cebola no Rio São Francisco, e o Brasil
a importar cebola da Espanha e do Chile.
Até leite em pó, Sr. Presidente, atê leite temos importado nestes últimos
anos. Já importamos óleo de soja, sem falar que, sendo nós um dos maiores
produtores de café do Mundo, já tivemos que importar, de 1975 para cã, café
da África.
Eu enquadraria este fato em duis causas principais: a incompetência do
Governo e a mã-fé do Governo. A incompetência, Sr. Presidente, pode ser facilmente aquilatada quando a
gente pega alguns exemplos. Vamos começar pelo trigo: no mês passado, o
próprio Ministro da Agricultura, visitando o Paraná, confessou que o Governo não foi competente para, eril"terripo hâbil, fixar a política do trigo. Assim é
que os agricultores, sem um preço mínimo, sem um valor básico de custeio,
atrasaram-se no plantio do trigo, e para azar do Ministro e do Governo veio
o problema do confisco da soja, que colocou em pé de guerra o meio rural do
Sul do Brasil, e isto ainda contribuiu sensivelmente para termos diminuída a
ârea de plantio do trigo. Inicialmente a previsão era de um plantio, só no Paraná, de um milhão e oitocentos mil hectares de trigo. Hoje as previsões mais
otimistas não chegam a dar, como- ãfea plantada, mais do que um milhão e
cem mil hectares, o que significa uma redução de setecentos mil hectares com
relação a ârea plantada de trigo qesta safra.
Ainda para ficar com o trigo, Sr. Presidente, seria importante fazer aqui
uma referência sobre o que outro dia o Senador Paulo Brossard, com muita
propriedade, fez referência: o tal gasto do Governo .com o trigo. Entre impor~ção e o subsidio do trigo para o consumo interno, diz o Governo em sua
Mensagem que está gastando o que gastou no ano passado, cm 1979, um bilhão de dólares. Ora, Sr.- Presidente, o que o Governo gastou com o trigo daria pura e simplesmente para comprar 90% de todo o feijão produzido no Bra-"
sil, e daria para comprar ainda 45% de todo o arroz produzido no Brasil. Ora,
a meu ver, é o cúmulo da incompetência o Governo até hoje não ter dado um
encaminhamento mais racional ao problema do subsídio do trigo, quando sabidamente o trigo é importado, e além do que se gasta com a sua compra,
além do que o Governo gasta com o seu subsídio para o abastecimento do
mercado interno, ainda estamos gerando emprego para outros países. Poderíamos incentivar o consumo maior de arroz e de feijão que foram paulatinamente substituídos pelo trigo, que teve artificialmente mantido o seu preço
baixo, e com isto gerar empregos para os brasileiros.
A propósito disto, Sr. Presidente, acho oportuno ler o que diz o economista Aloysio Biondi, na revista Jstot- parece-me que é a última ou penúltima, do dia 2 de abril. número 171- na página 187. Depois de fazer uma
análise desse problema, ele faz uma sugestão que me parece muito importante, o que ele chama de "salário arroz com feijão". Ele parte de um levantamento: uma vez que se concentra no Nordeste o maior bolsão de miséria, de
subnutrição do Brasil, diz ele, quando faz o seu levantamento, que existem
225 mil famílias - não pessoas - ganhando de zero até metade de um salârio
mínimo; 610 mil famílias ganhando de meio a um salário mínimo; e 950 mil
famílias ganhando de um a dois salários mínimos. Diz ele o seguinte:
Se fosse concedido um quarto do salário mínimo de Cr$
2.800,00 a essas 1,8 milh-ão de famílias, os gastos ficariam em torno
de 1,2 bilhão de cruzeiros por mês, ou 14,4 bilhôes de cruzeiros por
ano. Dinheiro para comprar arroz e feijão, obrigatoriamente, com
apenas uma fração (10 ou 20%?) podendo ser destinada a outros alimentos. Com isso, cairia o coilsumo de produtos derivados do trigo,
que vêm substituindo o arroz e o feijão graças a seu preço artificialmente baixo, subsidiado pelo Governo - que gastará 60 bilhões de
cruzeiros este ano, nesses subsídios ao consumo. Quatro vezes mais
do que o necessârio para dar um pouco de arroz com feijão a 1,8
milhão de famílias do Nordeste. Com um detalhe: o País vai gastar
quase 1,0 bilhão de dólares nas importações de trigo, este ano.
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Endividar-se para criar empregos lá fora, que o arroz com feijão podem criar aqui dentro.
O Sr. Evandro Cit.rreira (AM)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOSf: RICHA (PR) -

Com muito prazer.

O Sr. Evandro Carreira- Apenas para ressaltar este enfoque que V. Ex•
estâ dando ao seu discurso: um bilhão de dólares o Brasil despendeu subsi..
diando o trigo. O :Brasil comprou trigo fora do País por um preço muito alto
e o vendeu por um preço baixo às moageiras, perdendo um bilhão de dólares.
Um bilhão de dólares que se evadiram do País, financiando mão..deobra, financiando a economia de outros países, desde que o Brasil compra
por um preço e vende por muito menos, para garantir este pão, esta bolacha,
este macarrão barato. Muito obrigado.
O SR. JOSf: RICHA (PR)- V. Ex• tem toda razão. E a incompetência
não fica apenas nesse setor, porque numa hora de economia de guerra em que
o País está pagando um pesado tributo pela importação de petróleo, nós ainda não reprogramamos a industrialização desse trigo produzido no Brasil.
Então, assistimos !i um fenômeno curioso: Q.Paranâ_~_ o_maíor produtor de
trigo do Brasil, e, entretanto, não tem sequer do Governo cotas suficientes
para moer o necessário para o seu próprio consumo interno. Então, esse trigo
produzido no Paraná vai para as -grandes regiões, notadamente São Paulo,
para depois voltar em forma de farinha de trigo e demais subprodutos. E. uma
incompetência impressionante, e o que é pior, todos nós estamos atônitos,
aflitos, porque não vemos nenhum anúncio de que essa perspectiva vai ser
modificada.
O problema do feijão configura também outra grande incompetência. O
Governo, na hora do plantio, na hora normal do plantio, não toma neóhuma
providência. Agora, hã pouco tempo, no mês de fevereiro, quando jA estava
expirando o prazo para o plantio do feijão, o Governo, já antevendo a possibilidade de ter que imp~rtar feijão e não ter dinheiro para a. compra desse
produto, o que fez? Começou, indiscriminadamente, até de maneira obrigatória, a conceder financiamentos e todos os tipos de facilidades para que os
lavradores polantassem feijão. Então, tudo aquilo que na época normal de
plantio o Governo não teve a competência para fazer, começou a fazer após o
prazo.
Vejam be~, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o problema do preço·
minimo; por exemplo, que o Governo não fiXou em condições atraentes, remuneradoras ao produtor; passou a faze-to depois do prazo. Cr$ 900,00 foi o
preço rníflimo, financiamento para o que precisasse. O Governo chegou a
exagerar no financiamento, porque tomando um valor básico de custeio de
Cr$ 11.500,00 por hectare:, esse mesmo gasto poderia ter girado, como girou
na prática, em torno de CrS 7.000,00.
Quanto ao problema de sementes, todos os anos, para se obter financia·
mente para aquisição de sementes, é preciso que o produtor exiba um certificado de origem dessa semente, que quase sempre é: produzida por uma multi·
nacional. Agora, o Governo disse que o produtor poderia plantar com qualquer tipo de semente; estaria abolido, para este caso específico, o tal certificado da origem da semente.
.
Com tudo isso, Sr. Presidente, o Governo, quando questionado, o que
fez, sabendo que nesta época era quase que impraticável produzir feijão?
O Sr. Lázaro Barboza (GO) -

t;: verdade!

O SR. JOSf: RICHA (PR)- O Governo admitiu que um resultado em
torno de 60,70% já seria compensador e não precisaria mais do que isso. Mas,
acontece que diversos - não são poucos - técnicos chegam a estimar a colheita, nesta época, fora de prazo, em cerca de 5 a 10% apenas do que secolheria num tempo normal de plantio.
Não sei se o Governo exagera quando dá dados em torno de 60,70%.
Não sei, também, se esses técnicos não exageram quando dizem que será apenas em torno de 5 a 10%. Mas, de qualquer forma, Sr. Presidente, fica patente
uma coisa: a operação foi feita de forma errada, atabalhoada, de maneira incompetente; plantar feijão nesta éoca, significa colher PROAGRO, ...
O Sr. Lázaro Barhoza (GO) -

Muito bem!

O SR. JOSf: RICHA (PR) - ... menos feijão.
São questões como estas que vão se acumulando e que não ficam só aí.
Vejam o problema do milho- apenas para ficar em um ou outro exemplo
desta incompetência generalizada do Governo; o milho, em 1967, teve uma
extraordinária safra, quase igual, muito perto, da safra estimada para este
ano, que serâ o recorde brasileiro em toda a sua história. O que aconteceu?
Exportamos esse milho a cerca de 40(42 cruzeiros a saca. Alguns meses de-pois, com a seca do ano de 1978, tivemos que importar milho para complementar o nosso abastecimento interno. a 180 cruzeiros o saco.
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Ora, Sr. Presidente, que falta de previsão! Vende~se uma safra por um
determinado preço e, depois, vai-se importar, logo a seguir, para complementar o abastecimento interno por um preço mais de 4 vezes superiOr.
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O Sr. Lomanto Júnior (BA)- Nobre Senador, conceda-me um aparte
para uma rápida interferência. Quer dizer, quando há frustração de safra, a
culpa ê do Governo; quando a safra diminui o Governo é culpado. Quando
os efeitos climáticos que temos experimentado, nestes últimos anos, inteiramente danosos à economia do País, então a culpa é do Governo. Quando a
safra se revela uma grande safra, São_ Pedro que ajudou, profundamente, é o
único responsável.

O Sr. Lázaro Barbosa (GO) - V. Ex< ~me permite um aparte? Serei
râpido, apenas para não perder esta oportunidade. (Assentimento do orador.) Quero dizer que essa declaração que V. Ex• fazê rigorosamente exala. O
que ê mais grave é que, em 1977, o Governo fixou um preço para o milho
muito aquém do preço real de custo de produção, e exatamente no dia em que
O SR. JOSt RICHA (PR) - Pois olhem, curiosamente, por mais parase encerrava o prazo para que os produtores entregassem a sua produção à doxal que possa parecer, é este realmente o raciocínio: quando o tempo corre
COBAL, via Banco do Brasil, produção que foi entregue num preço mâximo bem, é porque São Pedro nos favoreceu e, quando o tempo corre mal e que as
de até 58 cruzeiros a saca, o Governo fez a eXportação do milho e o milho sal- lavouras todas perecem e que o brasileiro passa fonie, que o Brasil importa
tou imediatamente para 132 cruzeiros a saca, para prejuízo e desestímulo dos produtos, é por incompetência do Governo, sim Senhores. E por que razão?
agricultores. Quando veio 1978, ano em que o Governo se viu obrigado a im~ Porque, num país de vocação agrícola como o Brasil, não termos uma saca de
portar milho, o que é notável é que importou-se o mesmo milho brasileiro nada estocado é pura incompetência do Governo, porque em nenhum outro
que havia sido exportado em 1977, via multinacionais. O governo comprou o país se observa conseqüências tão danosas face ao mau tempo como aqui no
mesmo milho brasileiro das mesmas multinacionais, a quem tinha vendido o Brasil se observa.
Por que razão? Porque somos imprevidentes. Este é um assunto que ainmilho e por um preço muito mais alto, para reentegrar a elas, de novo aqui, a
fim de que as indústrias do sctor não ficassem ociosas. E reentegrou esse mi- da vou abordar mais no fim do meu discurso. Provavelmente, seria até amalho a preços novamente subsidiados. Este foi um outro escândalo, um outro nhã, não hoje. Mas, eu gostaria de chamar a atenção de V. Ex•, porque ainda
lado da questão, que mostra de maneira clara c meridiana que em matéria de vou detalhar um pouco mais este aspecto da questão, se der tempo ainda hoagricultura o Brasil vai mal, muito mal, pela falta de uma política consentâ- je, seriãO, no prOnunciamento de amanhã.
nea com a realidade.
O Sr. Evandro Carreira (AM) - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOSll: RICHA (PR)- V. Ex• tem toda razão. Nesse mesmo ano
O SR. JOSt RICHA (PR) - Com muito prazer.
de 77, quando tivemos aquela extraordinária produção de milho, o preço
O Sr. EYandro Carreira (AM)- Nobre Senador, eu não diria que há inmínimo fixado, decretado no papel, era setenta c oito cruzeiros a saca. Entretanto, na hora da comercialização, o Governo assustou-se com aquele volu- competência; eu chegaria mesmo a dizer que hâ um comprometimento, que
me de milho produzido e começou, aí então, na prática, a série de exigências, nos cheira a corrupção, por parte do Governo.
Depois de ouvirmos a denúncia do ilustre Senador Lázaro Barboza de
visivelmente para deixar de cumprir aquilo que é sua obrigação, que é comprar o excedente. Então, começou a fazer descontos de unidades, exigência de que grande parte da safra em 1977 foi vendida às mesmas multinacionais que,
sacaria nova etc.; e o próprio Governo acaba derrubando o preço, como foi o depois, em contrapartida, nos revenderam por preço maior, isto mostra que o
caso, no Paraná principalmente, onde posso atestar que o preço variou entre Governo estâ acumpliciado com multinacionais, sugando o trabalhador e o
lavrador brasileiro. Esta que é a verdade.
40 e 42 cruzeiros a saca. E foi por esse preço que nós exportamos.
Era preciso que se fizesse uma Comissão Parlamentar de Inquérito ou,
O Sr. Lomanto Júnior (BA)- Eu aguardo a concessão do aparte, nobre então, o Governo, a Liderança do Governo, nesta Casa, assumisse o comproSenador Richa.
misso de nos explicar, minunciosamente, esta operação que nos está cheirando a corrupção.
O SR. JOSll: RICHA (PR)- Eu cedo o aparte com muito prazer e até
Eu não diria que o Governo foi incompetente, mas corrupto.
me penitenciando por ter me atrasado na sua concessão.
O Sr. Gilvan Rocha (SE) - Permite V. Ex• um aparte?
.
O Sr. Lomanto Júnior (BA) - O Senador Lázaro Barboza queria aproo SR. JOSt RICHA (PR)- Cedo o aparte ao nobre Senador, Líder do
veitar a oportunidade que eu tambêm desejava, mas ainda há tempo para corrigir as injustiças. E V. Ex•, que é sem dúvida alguma, um dos homens equi- PP.
librados e que analisa sem paixões os problemas nacionais, hoje não está faO Sr. Gllvan Rocha (SE) -V. Ex• estâ expondo o seu pensamento de
zendo justiça a este esforço que se fez para que o País colha, como está co- uma maneira claríssima e extremamente didática. Desejo entrar no discurso
lhendo, a maior safra de grãos da sua história. Eu queria lhe dar apenas dois de V. Ex• somente por dois aspectos. O primeiro deles é a participação de São
exemplos para mostrar quanto tem Sido o esforço do Governo na área da Pedro na safra. O segundo aspecto é o da competência ou incompetência do
agricultura. Bastaria, para dar como exemplo, esta grande safra que estamos Governo. Vejamos o primeiro aspecto. o- Líder do Governo cm exercício é de
colhendo. E agora, ainda há pouco, durante a Semana Santa, pude tomar co- uma região onde São Pedro é esperado, com ansiedade, todo o ano. Ora, se
nhecimento da extr'aordinâria safra de feijão, recorde, que a região de Irecê no próximo ano, no nosso Nordeste, houver seca, o que esse ano não houve,
está exportando para todo o País, cujo escoamento vem se fazendo normal- evidentemente que o Governo não pode estar desprevenido. O Governo sabe
mente, com a colaboração excepcional do Governo. Queria citar, também, que freqUentemente vai acontecer seca no Nordeste, como o Governo da
um outro setor da maior importância, que é o cacau, hoje um dos grandes Suíça sabe que vai nevar grandemente parte de quase todo ano. Então, o que
produtores de divisas para o País. ~ramos o terceiro produtor do mundo, até há é novamente a estória da cigarra e da formiga; uma incompetência que se refleo ano passado. Pois bem, este ano, o Brasil alcança o primeiro lugar como o te num fato meteorológico, isto é, o Governo sujeito a chuvas e trovoadas,
maior produtor de cacau do mundo, graças à ação de pesquisa, de assistência e o Governo não foi feito para isso não. O estadista não vê o hoje; o estadista
à lavoura caca'ueira que o Governo vem proporcionando. Um Governo que tem que ser, também, previsor do tempo. Quanto à parte da incompetência,
assim procede, Senador José Richa, não pode ser tachado de incompetente, Excelência, falemos com a linguagem que o povo entende. O Líder do Goverde incapaz, a não ser que se queira cometer injustiça e se queira matar, efeti- no disse que, na verdade, estamos colhendo a maior safra da nossa História.
vamente, a verdade.
Como conciliar, então, essa safra monumental com 6,6% de inflação, com o
disparo do custo de vida, com as panelas vazias desses alimentos que estão
O SR. JOSll: RICHA (PR)- V. Ex•, Senador Lomanto Júnior, até me sendo colhidos. Não se precisa ser mais prático do que acreditar nos nossos
deixou preocupado, quando disse que tinha retificações a fazer, ou que iria olhos, nos nossos bolsos, nos nossos estômagos, ou acreditar no milagre do
demo'nstrar a injustiça daquilo que eu aqui estou apontando, para evidenciar Dr. Delfim, que, cm qualquer governo, já teria sido reprovado por uma ina incompetência do Governo. Mas fico mais tranqtliio, depois do seu aparte, competência comprovada todos os dias.
porque V. Ex• apenas alinha um ponto que quer creditar para o Governo,
para demonstrar que ele não é incompetente; que ele é capaz e que está conO SR. JOSll: RICHA (PR)- V. Ex• tem toda a razão. Com relação a
duzindo a contento a pol!tica agrícola brasileira, que é o problema da safra. esse problema de estoques, chega a ser atê revoltante a incompetência e a imMas, ora, nobre Senador, eu é que pediria a V. Ex• uma retificação. Não previsão do Governo. Num dos meus discursos, quando eu analisava, no ano
vamos cometer essa injustiça com São Pedro, pois este sim foi o responsável passado, a pulverização dos estoques de café que, quando chegou este Goverpor esta grande safra, porque as intenções do Governo eram bem conhecidas. no rcvolucionârio, estava na ordem de 66 milhões de sacas e que, hoje, está.
As intenções do Governo! E ainda vou alinhar muitos outros argumentos quase a zero o nosso estoque de café, eu lembrava que isto é um desatino
para comprovar que este País ainda produz, na agricultura, quase por teimo- acontecer, num País que é e que tem sido, ao longo de 150 anos, o maior produsia do agricultor brasileiro. Quase que por teimosia, por obstinação do nosso tor e exportador de caie. Enquanto, que, na Suíça- eu citava este exemplo
homem do campo.
-existe uma lei, segundo a qual ê obrigatório o estoque de uma certa quanti-
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dade de café, que os suíços chamam de estoque de guerra. f: um estoque estratégico que nenhum Pafs pode deixar de ter, menos o Brasil, que só teve numa
certa ocasião, num determinado período, estoque de um só produto que era o
café c, aí se explica o tal milagre do Sr. Delfim Netto, na sua primeira incursão governista, que foi a pulverização do estoque comprado e pago pelo Governo, com os recursos do próprio setor, através do ~onfisco cambial. O Sr.
Delfim Netto encontra 66 milhões de sacas de café estocadas, completamente
pagas pelo Governo, pulveriza.esses estoques, que, ao preço hoje de seis, sete
mil cruzeiros a saca de café- imaginem os Srs. - só esse estoque, hoje, daria
para pagar mais da metade da dívida externa do BrasiiJ e o Sr. Delfim Netto
pulverizou. Este foi o principal fator do chamado milagre, propagado aos
quatro ventos, hâ alguns anos.
O Sr. Bernardino Viana (PI) :--- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOSt:: RICHA (PR)- Ouço o nobre Senador.
O Sr. Bernardino Viana (PI) - Eu gostaria apenas de lembrar aos nobres
companheiros que a safra deste ano ainda não foi lançada no mercado. Ela
está ainda em fase de transporte, dos centros de produção para os centros de
consumo e para os portos de exportação. Eu gostaria de lembrar também
que, no Brasil, sempre houve os estoques reguladores. Temos os Armazéns
Gerais, ainda do século passado, que fazem o papel de estoques reguladores;
temos, inclusive, estoques reguladores de carne, e rara é a nação do mundo
que tem, que pode contar com os estoques reguladores de carne. No Brasil,
temos estoques reguladores de· carne, que lançamos no período da entrassafra, através da COBAL - isso é do conhecimento de todos os brasileiros, e
principalmente daqueles que são comerciantes ou industriais, ou, então, são
produtores. Este é o esclarecimento que eu queria prestar, neste momento em
que o nobre Senador pelo Paranâ, Sr. José Richa, faz um belíssimo pronunciamento apesar de- vamos dizer- ocupar mesmo a sua tradição de oposi~
cionista e que gosta de atingir todos os assuntos que possam, de alguma maneira, fazer alguma crítica üm pOUco mordaz ao Governo. Muito obrigado.
O SR. JOSt:: RICHA (PR) - Eu é que agradeço, Senador Bernardino
Viana. pela sua intervenção. Até mesmo para discordar, V. Ex• o faz com
muita categoria, e eu gostaria apenas de lembrar. ao meu eminente colega que
esse problema dos estoques reguladores de carne tanto é que não têm resolvido os problemas do nosso.abastecimento, quejâ citei, aqui, hâ poucos instantes, o que também tem ocorrido com a carne nestes iíltimos anos, precisamente quando se começo~ a implantar esse sistema dos estoques reguladores pela
COBAL; e tem sido a sistemática, a importação de carne do Uruguai. Portan·
to, veja bem V. EX• que depois dos desatinos cometidos, com relação à pecuária, em que o Governo, para manter' artificialmente os preços baixos, provocou uma indiscriminada matança de matrizes e, por esta razão, comprometeu de tal maneira o abastecimento de carne dOs brasileiros que tivemos realmente de recorrer, para minorar ou para minimizar um pouco essas influências negativas, a esses estoques reguladores, mas que estão ainda muito longe,
nobre Senador Bernardino Viaila, de resolver o problema.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu alinha_va,_ aqui, alguns itens que,
no meu modo de entender, configuram a incompetência, a incapacidade do
Governo, com relação a este importante setor da nossa economia que é a
agricultura. E eu falava sobre alguns seto!es, ~9'bre alguns aspectos do proble:rna do trigo, do feijão, do milho, e agora eu gostaria de eritrar no problema
do arroz. O preço mfninio do arroZ, Sr. Presidente, Srs. Senadores, isto configura uma grande incompetência, uma falta de racionalização com relação à
comercialização desse produto que é impressionante. O preço mínimo do arroz é de trezentos e vinte cruzeiros. Entretanto esse arroz ê vendido par-a o
consumidor a mil trezentos e sessenta _cruzeiros a saca. Vejam bem V. Ex•s o
tremendo diferencial! E por esta razão fica-se perplexo diante de tamanha incompetência do Governo; porque enquanto os que produzem são sacrificados, são massacridos por uma política incompetente do Governo, os consumidores não são beneficiados por este achatamento de preço pago ao produ~
tor. Porque enquanto o preço dessa safra de arroz, ao produtor, ê de trezentos e vinte cruzeiros, o preço pago pC1o cOnSumidor é de mil trezentos e sessenta cruzeiros a saca.
O Sr. José Lins (CE) -

Permite V. Ex•, nobre Senador?

O SR. JOSlC RICHA (PR) -

Pois não.

O Sr. José Lins (CE)- Nobre Senador José Richa, não vejo nenhuma relação entre o preço de venda de um produto e o seu preço mínimo. V. Ex• há
de convir que o preço mínimo é calculado com base no custo de produção, e
não no preço máximo a que Chega o mercado. Não há relação alguma entre o
preço atual de um determinado produto e o preço mínimo oferecido pelo Governo. Esse é o preço de garantia que, deve estar, é claro, acima do preço de
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custo, para permitir uma certa margem de ganho. Mas ele nada tem que ver
com o preço maior, atingido pelo produto em determinado momento do mercado; este pode ser influenciado por fatores diversos, devido à escassez, como
foi o caso do ano passado, inClusive obrigando o Governo a importar arroz,
que então, atingiu níveis- muito elevados, como V. Ex• sabe.
O Sr. José Richa (PR)- Novamente discordo de V. Ex•. E exatamente
parece-me que o aspecto que estou abordando é que dá mais ênfase àquilo
que quero demonstrar, que é a incompetência do Governo. Um Governo razoavelmente capaz não deixaria que houvesse tamanha defasagem; e aí então
ê que entrariam outros fatores que, depois, irei analisar mais adiante, no meu
discurso, porque estou aqui, por enquanto, fazendo uma anâlise critica, mas
não quero me permitir concluir, seja hoje ou amanhã, este pronunciamento,
sobre esse setor, sem fazer as sugestões que me pareçam adequadas pararacionalizar um pouco mais este setor. Então, não vamos ficar limitados à crítica, vamos também fazer algumas sugestões.
Entretanto, nobre Senador, mais uma vez contesto V. Ex". Acho que tem
muito a ver- sim- o preço mínimo pago ao produtor com o preço final ao
consumidor. Não vejo porque dissociar da competência do Governo a ãrea
de produção com a área de comercialização. Ou serâ que os brasileiros que
produzem são diferentes dos brasileiros que consomem, ou vice-versa? Não
hã nenhuma diferença. A função precipua de qualquer tipo de Governo ê gerenciar o bem comum, e exatamente estabelecer esta racionalização que permita o equilíbrio. O que não é possível é assistirmos ao prejuízo dos dois lados: o produtor com os seus preços achatados, que mal chegam a remunerar
o seu trabalho e o seu investimento, e o consumidor não se beneficiando desse
achatamento, do preço pago ao produtor.
Mas, veja V. Ex• o que acontece na prática, e daí a necessidade, a meu
ver, da intervenção do Governo. O que tem acontecido na prática, com relação à comercialização do ai-roz? Por quantas mãos passa esse arroz atê chegar à mesa dos brasileiros? Primeiro, naturalmente, o produtor; do produtor
vai para o ·~camioneiro", que é o primeiro comprador, é o homem que íntermedia as negociações entre o produtor e a- máquina de beneficiamento, ou
como nós chamamos o maquinista. Então, do produtor vai para O camioneiro, deste vai para o maquinista, para a indústria de beneficiamento; desse vai
para o atacadista; do atacadista para o varejista, os donos de supermercados,
e daí pará o consumidor final. ~ um processo que passa por seis mãos.
O Sr. José Lins (CE) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOS€ RICHA (PR) -

Pois não.

O Sr. José Lins (CE)- Nobre Senador, V. Ex• está fazendo uma acusação muito séria, ao Governo, de irresponsabilidade, de incompetência. De
modo que não posso ficar calado, principalmente quando V. Ex' alega que o
preço mínimo devia ter por base o preço de venda ou preço máximo. Ora, isso
seria o que há de mais absurdo em matéria de Economia. Se o Governo fixasse o preço mínimo pelo preço mãximo de mercado ou pelo preço a que o mercado chega, ao nível do consumidor, estaria exatamente fomentando a elevaçãO dos preços que todos nós queremos combater.
O SR. JOS€ RICHA (PR) -

V. Ex• é um mestre na intriga.

O Sr. José Lins (CE)- V. Ex• mistura a racionalidade.
O SR. JOS€ RICHA (PR)- Em nenhum momento do meu discurso eu
defendi essa tese que V. Ex• levanta.
O Sr. José Lins (CE)- V. Ex• acabou de defender que o Governo deveria olhar o preço de venda para poder fixar o preço mínimo.
O SR. JOSÉ RICHA (PR) ....,. Em nenhum momento eu disse isso. Estã
certo, não sou um grande especialista no assunto, mas não seria tão incompetente quanto V. Ex• estã a julgar pelo seu aparte.
O Sr. José Lins (CE)- V. Ex" é que estãjulgandt> o Governo inCOmpetente.
O SR. JOS€ RICHA (PR)- Mas isso eu acuso e reafirmo: o Governo
é incompetente.
O Sr. José Lins (CE)- Mas não dentro dessa linha de raciocínio, porque essa não foi uma demonstração ...
O SR. JOS€ RJCHA (PR)- Não estou defendendo que o Governo pa·
gue aquilo que o consumidor está pagando, que o Governo repasse esse preço
exagerado para o produtor. Em nenhum momento defendi isso. Acho que
apenas por falta de uma política, quer do preço mínimo para o produtor, por
falta de uma política de comercialização, sobretudo de vigilância quanto à
ação nefasta das multinacioriais, na COmercialização de nossos produtos agrícolas, que hoje dominam mais de 90% da comercialização de nossos produtos.
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agrícolas, por essa razão é que hã uma defasagem entre o preço que o produtor recebe e o preço que o consumidor paga para ter arroz e feijão na sua mesa. Essa a linha que estou defendendo, e não como V. Ex• maliciosamente induz, interpretando minhas palavras.
O Sr. José Lins (CE) - V. Ex• me desculpe. Absolutamente, eu não quis
desviar a linha de raciocínio de V. Ex•, nem tampouco desejaria ultrapassar
os limites do que V. Ex• aqui disse. V. Ex• disse que o Governo deveria, para
fixar o preço mfnimO,- Verificai" o nível do preço de venda, e V. Ex• até chamou a atenção para a disparidade.
O SR. JOSf: RICHA (PR) - Em nenhum momento eu disse isso.
O Sr. José Lins (CE)- E como V. Ex• tacha o Governo de incompetente, então jUlguei que era oportuno observar, também, que essa não seria uma
linha de incompetência.

O SR. JOSf: RICHA (PR) - Em nenhum momento declarei isso que
V. Ex• estâ querendo colocar na minha boca. Se houver alguma dúvida creio que não haverá - poderemos recorrer à Taquigrafia, mesmo porque
ainda há aqui num outro capítulo, quando faço a sugestão daquilo que entendo por preço mínimo, V. Ex• hã de perceber, quando chegar a esse ponto, que
em nenhum momento faço correlação entre o preço míninio ·que deve o Governo garantir ao produtor com o preço ao consumidor. Creio até que o
problema do preço ao consumidor é uma decorrência, em primeiro lllgar, da
fixação de uma polftica séria e justa de preços mínimos, qué este Governo
nunca fez.
Mas, continuando, Sr. Presidente, quando relaciono a incompetência
com a má fé e digo que essa incompetência decorre de uma irresponsabilidade, gostaria de configurar isso que estOLCaizendo, dessa irresponsabilidade,
com o problema do café.
Durante cinco anos, Sr. Presidente, tivemos um Presidente no Instituto
Brasileiro do Café que cometeu os maiores desatinos. Se o café jã vinha de
uma política errada, a causar grandes prejuízos econômicos ao Brasil, não há
dúvida alguma de que esses prejuízos foram terrivelmente acentuados na gestão do ex-Presidente Calazans, um homem que, além da incompetência e dos
desatinos, chegou a confessar durante a sua posse, logo depois e até quando
saiu, que não entendia nada de café. Entretanto, tudo o que ele fez, que agravou sensivelmente o problema da nossa cafeicultura, não teve absolutamente
nenhuma conseqUência, Sr. Presidente, e ê essa irresponsabilidade que quero
debitar ao GOverno. Aqui, neste Pais, ao itlvés de se apurar responsabilidade,
daquele que encarregado de determinado setor da economia comete erro, ao
invés de responder por seus erros, aqui tem sido uma prática quase que normal, a promoção. Foi exatamente o que aconteceu com o Sr. Camilo CalaR
zans que, saindo do IBC, onde comprometeu até a imagem do Brasil no comêrcio exterior, através dos tais negócios especiais, esse homem sai um dia do
!BC, no outro' dia é nomeado Presidente do Banco do Nordeste ...
O Sr. Lomanto Júnior (BA)- V. Ex• permite uina ligeira intervenção?
O SR. JOSf: RICHA (PR) -

Pois não!
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O Sr. Lomanto Júnior (BA)- Aliás, quero convidar V. Ex• para conhecer o plantio de café na Bahia, o que será aliás, um prazer muito grande pois
V. Ex• é um -dos grandes interessados no assu_nto. Lanço este convite para V.
Ex' verificar qüe dentro em breve estaremos contribuindo com 2 milhões de
sacas de café para a economia nacioilal.
O SR. JOSf: RICHA (PR) - Que Deus ouça V. Ex•
Mas, Sr. Presidente, para coroar esses rápidos e pequenos exemplos da
incompetência do Governo,- eu diria que até mesmo na fartura .... (O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
Quero lembrar Sr. Presidente, me parece faltam ainda uns quinze minutos.
O SR. PRESIDENTE (Passos Porto)- V. Ex• tem oito minutos para
concluir seu tempo regulamentar.
O SR. JOSt RICHA (PR)- Enti!o, confio mais na marcação de V. Ex•
e peço, por outro lado, um pouco de tolerância ...
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, para coroar esta relação que estou
aqui a desfilar, de exemplos que demonstram a incompetência do Governo,
eu dizia que até mesmo na fartura o Governo se mostra incompetente. Porque se ufanar, de maneira despropositada, com a extraordinâria safra que está aí por vir, neste ano de I980, me parece ser, por outro lado, uma incompetência muito grande. Ex.atamente esse-ufanismo incOnsequente, essa sistemática repetição do Governo de que esta é uma safra extraordinária, de que estamos batendo todos os recordes da história da agricultura brasileira, tem exercido, psicologicamente, uma pressão sobre os preços que tem causado prejuízos incalculáveis, não só aos agricultores brasileiros, mas, principalmente, à
economia brasileira.
Veja, Sr. Presidente, a exemplo que nos vem de outro país que, quase
com a mesma ârea agricultável do Brasil, produz quinhentas vezes mais que o
Brasil, neste ano çie 80 e_, eptrc;tan~o, não se ufana, como se têm ufanado as
autoridades brasileiras de que estamos a produzir uma safra extraordinária;
safra estimada em 52 milhões de toneladas de grãos, quando os Estados Unidos estão esperando uma safra de, simplesmente, 317 milhões de tone.Iadas de
grãos e estão lá, quietinhos, comercializando e ganhando dinheiro com o seu
produto, enquanto o Governo brasileiro, cantando essa superprodução, tem
sido o maior responsável pela depressão dos preços no mercado internacional.
_
O Sr. Paulo Brossard (RS)- 1:. verdade, E não é só isso. Um outro dado
excepcionalmente grave foi outro dia revelado pelo Sr. Ministro da Agricultura, quando disse que de 20 a 25% da safra seria perdida por falta de trans·
porte e de armazenagem.
O SR. JOSf: RICHA (PR)-,- V. Ex• tem toda a razão_ e quero até enfati·
zar o que V. Ex• disse aqui, outro dia, em denúncia, com toda a propriedade,
o que já está âcontecendo com relação ao problema do transporte da nossa
soja.
.
Mas, Sr. Presidente, eu dizia qUe D.ão é só incompetência, que não é só a
irresponsabilidade gerada por essa incompetência, mas também existe má fé
na política agrícola brasileira e essa má fé ela pode ser .sintetTiada através de
dois exemplos ãpeilas, o primeiro ê o PRO AGRO.
Essa má fé, ãiilda antes de entrar na análise do PROAGRO, ela se maniw
festa através do quê? Através da proteção a grandes grupos econômicos, no~
tadamente às multinacionais.

O Sr. Lomanto Júnior (BA)- V. Ex• não conhece o Dr. Camilo Calazans, que é uma das figuras mais preparadas, mais competentes deste País, e
ainda agora, no-Banco do Nordeste vem realizando um esforço muito grande,
como fez, aliás, na direção do Banco do Brasil, no setor agrícola, para o Nordeste. V. Ex• está cometendo uma injUstiça, também, agora, em classificar de
incompetente, de incapaz, uma das melhores figuras que este País tem que é o
O Sr. José Lins (CE)- Permite V. Ex' um aparte, nobre Senador?
Dr. Camilo Calazans.
O SR. JOSf: RICHA (PR) - Permito, desde que o nobre Senador seja
O SR. JOSf: RICHA (PR)- Respeito o conceito que V. Ex• faz do Sr.
Camilo Calazans e, até pelo crédito que V. Ex• me merece, não duvido de que breve, porque a Mesa já me adverte de que o meu tempo está prestes a se eso Sr. Camilo Calazans seja competente em determinados assuntos, mas, em gotar.
O SR. JOSf: LINS (CE)- Claro, V. Ex• é realmente um homem imprecafé, Sr. SeOador, posso garantir a V. Ex.• que ele é um incompetente.
visível; mas eu diria que, além de imprevisível, V. Ex• é contraditório. E vou
O Sr. Lomanto Júnior (BA)- Nobre Senador José Richa, ainda sobre o
explicar porque, nobre Senador: sabe V. Ex• que viemos de uma época de criaspecto café, o trabalho realizado pelo Dr. Camilo Calazans, por exemplo no
ses na .agricultura, numa época de dificuldades da produção, de pequenas saN ardeste, sobretudo na Bahia ampliando a fronteira de plantio do café, é um
fras, decorrentes de fenômenos climáticos. E estávamos realmente ansiosos
dos trabalhos-que realmente marcam a sua passagem naquele Instituto e que
por um ano melhor, um ano de maior produção, durante o qual se pudesse
merece o reconhecimento unânime do povo daquela região.
realmente combater o exagero dos preços provocados pela oferta reduzida
O SR. JOSf: RICHA (PR)- Sr. Senador, eu já disse certa ocasião a V. daqueles anos passados: todos clamávamos pela necessidade de redução desEx•, e vou repetir agora o_ problema que me parece ser, no conceito de V. ses preços, inclusive, para reduzir o custo de vida da famflia brasileira. Agora
Ex•s, do Nordeste do Brasil, o maior mérito do Sr. Camilo Calazans parece- V. Ex' se rebela contra o Governo e o châlna de irresponsável, de incompeme ser até um problema que enfatiza a sua incompetência, porque jã tenho tente e de usar de má fé porque deseja que os preços dos gêneros alimentícios
dito e repito e tenho também, por outro lado, torcido para que eu esteja erra- sejam mais áCcessívds à famma brasileira, porque deseja que esses preços voldo, entretanto volto a reafirmar que daqui a alguns anos vou chamar V. Ex' tem daqueles níveis a que chegaram para os -preços normais, atravéS de uma
pai-a o seu testemunho de se, realmente, na Bahia ou no Nordeste, está haven- safra que, se não foi excepcfonal, pelo menos, foi bem maior do que as outras,
do produção economicamente rentável de café, quer para o produtor, quer porque foi de quase 17% superior a todas elas. Então, veja bem V. Ex•: V. Ex•
para o País.
falaria do Governo se estJVCsse defendendo preços altos. V. Ex' fala do Go-
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verno pelo esforço que ele faz para que esses pteços baixem. E, agora, o nobre
Senador Paulo Brossard ainda entra com um c:lemc:nto de contradição, que
se choca com esta vontade do Governo de fazer descer os preços, que seria a
indicação de que, realmente, há uma perda de safra em função das dificuldades de transportes ou das dificuldades de escoamento. Esta alegativa, evidentemente, tenderia a elevar os preços, o que, realmente, não seria bom. Mas,
nobre Senador, de qualquer modo acho que hoje o nosso papel ê, pelo menos,
promover o que acontece de bom neste País, seja através das ações do Governo, seja através da ação da :natureza, porque realmente precisamos que esses
preços baixem e que o nível da inflação seja dominado.
O Sr. Paulo Brossard (RS)- O nobre Senador se esqueceu do agricultor; lembrou-se do Governo e da naturez?- e esqueceu-s_e do agricultor.
O Sr. José Lins (CE)- Nobre Senador, V. Ex• hã de convir que o nobre
Senador José Richa não falou do agricultor. Ele falou no preço de venda.
O SR. JOSÉ RICHA (PR)- Quando falo em preço, falo para quê? Estou falando sobre quem? Exatamente sobre o produtor!
O Sr. José Lins (CE)- A impressão que tenho é que V. Ex•, pelo menos,
parece que ·deseja esquecer o consumidor. O agricultor também é consumidor.
O SR. JOSÉ R!CHA (PR)- V. Ex• está equivocado.
O Sr. José Lins (CE)- Defendo o ponto de vista de que a comercialização deve ser racionalizada.
O SR. JOSÉ RICHA (PR)- V. Ex• estã equivocado; estou, exatamente, aqui, a falar do produtor e do consumidor. Estou a falar do povo brasileiro, menos de mim que não tenho um palmo de terra, não negocio com a agricultura e com nenhum produto. Não sou nem produtor nem comerciante.
O Sr. José Lins (CE)- O que V. Ex• disse ê que o Governo devia a dotar
uma política não de redução de preços mas de sustefltação, porque estes
preços são controlados pelas multinacionais. Foi isso que V. Ex• disse afinal
de contas.
O SR. JOSÉ RICHA (PR) sugiro ...
O Sr. José Lins (CE) -

V. Ex• estã confundindo tudo e_ até

Não estou confundindo-

O Sr. Paulo Brossard (RS)- V. Ex• toca num outro ponto da maior im·
portância. Agora, estão começando os financiamentos para a lavoura de trigo:· Pois bem, o banco financia 80% e o PROAGRO, por sua vez, cobre 80%
dos 80, o que quer dizer, sobra 64%. Agora, o PROAGRO, que custava ao
agricultor até o ano passado 1%, subiu para 3%. ~ apenas isto,- e é desta maM
neira que ainda há alguém que fala em auxílio, em política de proteção ao
agricultor] É inacreditâvel1 Isso está acontecendo hoje, agora.
O Sr. José Lins (CE) - Ex• me permite?
O SR. JOSÉ RICHA (PR)- Era preciso, Sr. Senador Paulo Brossard,
que debatêssemos mais, como estamos fazendo aqui neste instante, para desmistificar esta Propaganda excessiva que o Governo faz de que está protegendo o agricultor, de que está protegendo o consumidor brasileiro quando quer
promover grandes safras para baixar preço. E aí é que vou, num dia qualquer,
cobrar do Senador José Lins, quando critica a crítica que faço ao Governo
deste ufanismo com relação à grande safra.
O Sr. José Lins (CE) - V. Ex• me permite?
O SR. JOSÉ RICHA (PR) - Sabe por quê, Senador? - e eu vou
cobrar· lhe isto no dia de amanhã - sabe por quê? Porque com essa massificante propaganda que o Governo estâ fazendo, todos os brasileiros, nesta altura, estão a imaginar que. com esta grande safra que vem por aí, o custo de
viâa vai baixar, vamos ter arroz e feijão a pi'eço de banana, e aí é que o povo
brasileiro vai se desiludir com relação a esta propaganda errada que o Governo faz.
O Sr. José Lins (CE) - V. Ex• me permite?
O SR. JOSÉ RICHA (PR) - Gostaria apenas de concluir este ponto
sobre o PROAGRO e, em seguídil, concederei novamente aparte a V. Ex•
O PROAGRO, Sr. Presidente, é um seguro destinado a proteger os bancos
para induzi-los a financiar os agricultores, para propiciar aos bancos
maiores ganhos e lucros, e não para atender à Agricultura. Esse seguro agrícola deveria cobrir não apenas os financiamentos, mas tudo aquilo também
que fosse investido em termos de recursos próprios pelos lavradores. E não
apenas isto, deveria também cobrir o trabalho que custa dinheiro do lavrador, Sr. Presidente. Entretanto, não, o que o Governo chama de seguro agrícola nada mais é do que a proteção do crédito que o banqueiro dâ ao produtor agrícola.
O Sr. José Lins (CE) -

O SR. JOSÉ RICHA (PR)- Vou fazer uma sugestão e um convite ao
Senador José Lins: que pare de tumultuar o meu discurso, que se inscreva
para responder, porque está a distorcer as minhas palavras.
O Sr. José Lins (CE) -
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isso ê o que V. Ex• deseja.

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOSÉ RICHA (PR) - Pois não.
O Sr. José Lins (CE)- EStou -de acordo com V. Ex• em que os problemas nacionais precisam Ser debatidos; sem esse debate construtivo, é claro,
não vamos acertar. O trabalho da crítica é fundamental no processo democrático. Mas, a crítica há de ser equilibrada, equilibrada no sentido da justiça,
no sentido da adequação, no sentido de decorrer de uma análise razoâvel do
problema. Ora, veja bem V. Ex•: acusa-se o PROAGRO de ser um instrumento de defesa dos bancos e não do agricultor. Ora, basta um raciocínio
muito simples para mostrar que isso, realmente, não tem substância, não tem
sentido. A acusação é terrivelmente leve porque, na realidade, se não houver
o PROAGRO, se não houver a cobrança de 1% ...
O SR. JOSÉ RICHA (PR) - De 3%, agora.

O SR. JOSÉ RICHA (PR)- V. Ex• estã a interpretar de maneira errada
tudo aquilo que digo, quando perde uma excelente oportunidade de permitir
que o seu colega termine o discurso.
·
Mas, Sr. Presidente, para concluir essa primeira parte do meu pronunciamento, já que alinhei alguns exemplos demonstrativos da incompetência
do Governo, vou alinhar, ag·ora, alguns argumentos que configuram a mâ fé,
também, do Governo, consubstanciada por uma proteção que, ao invés de ser
ao pequeno produtor, ao invés de ser ao consumidor brasileiro, tem sido, ínvariavelmente, a grandes grupo,s económicos e, em Sua grande maioria, a gruO Sr. José Lins (CE) - ... ele perde tudo, porque o Banco receberã, de
pos económicos multinacionais.
- --, ·
qualquer forma, o seu dinheiro quer o agricultor tenha PROAGRO, quer não
Vamos ver, para citar apenas dois exemplos, o que acontece com o
tenha, e se não paga ele entrarã em um processo do qual sairá cada vez pior,
PROAGRO e com Os linanéiamentOs agrícolas.
V. Ex• sabe disso. Então, não hã consistência na acusação. Por outro lado, V.
PROAGRO, Sr. Presidente, não é uma instituição destinada a proteEx• sabe- e no outro dia passaram as modificações da legislação do PROAger o agricultor.
GRO- o PROAGRO cobre 100% âo custo para as pequenas e médias em·
O Sr. Pauilo Brossard (RS) - Muito bem!
presas ...

o-

O SR. JOSÉ RICHA (PR)- O PROAGirO foi um instituto destinado
a proteger os bancos, e não os produtores.
O Sr. Paulo Brossard (RS) -

Muito bem!

-0 SR. JOSÉ RICHA (PR)- Em razão do que, Sr. Presidente? Em razão de uma evidência- a de que o PROAGRO, que quer o Governo espalhar aos quatro cantos que representa um seguro agrícola, na realidade não o
é, porque ele só segura o financiamento.

O Sr. Paulo Brossard (RS)- No caso do trigo, são 80% dos 80% financiados.
O Sr. José Lins (CE)- Estou informando a V. Ex• que o PROAGRO
cobre IOO% para os pequenos e médios empresários, qualquer que seja o produto trabalhado.

O Sr. Paulo Brossard (RS)- Nobre Senador, consulte o Banco doBrasil.
O Sr. Josê.Lins (CE)- Mas, no outro dia foi votada a legislação aqui.

O Sr. Paulo Brossard (RS) .=-É verdade!
O SR. JOSÉ RICHA (PR)- E quem é que concede os financiamentos?
São os bancos~ são os banqueiros.
Sena~or

O Sr. Paulo Brossa.rd (RS) -

Permite o nobre

um aparte?

O SR. JOSÉ RICHA (PR) -

Permito, com grande Í:onra.

O Sr. Paulo Brossard (RS)- Nobre Senador, estou fazendo a V. Ex• sugestão ..

O Sr. José Lins (CE) -Com o maior prazer verificarei e se eu estiver errado, nobre Senador, voltarei a declarar que, realmente, me enganei nesses
números, jâ que não estou usando de má fé.
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O SR. PAULO BROSSARD (RS) -

Eu li as instruções.

O Sr. José Lins (CE)- Mas, vou dizer mais a V. Ex•.: pela lei que foi
aprovada, inclusive por este Senado, ficou estabelecido que as taxas do
PROAGRO seriam, agora~ va-riáveis, de acordo com o risco e com a dimen~
são da empresa. Ora, significa que os maiores empresários poderiam pagar
mais, em favor de um custo mais reduzido do seguro bancário para os empresários pequenos. Então, hã uma legislação em curso. Para aqueles pequenos e
mêdios empresários, o PROAGRO cobre 100% de todas as despesas, inclusive, nobre Senador, das aplicações de capital próprio. Essa a informação que
tenho, e se eu estiver errado, darei a mão à palmatória, aqui neste Plenário.
O Sr. Paulo BroS.ard (RS) -O Nobre Senador Josê Lins deseja que a
crítica seja feita, mas que seja uma crítica ...
O Sr. José LiliS (CE) -Justa, adequada e, pelo menos, decorrente de
uma análise razoável.
O Sr. Paulo Brossard (RS)- .-.-.justa, adequada e, pelo menos, decorrente de uma análise razoável. E quem sabe, se a crítica passasse antes pelos escribas do SECOM?
O SR. JOSl!: RICHA (PR)- Pois ê. Quem sabe poderiam ser mais bem
produzidas, pelo menos.
O Sr. José Lins (CE)- V. Ex' tem razão. Mas quando se acusa o Governo de incompetência, nobre Senador, e se citam casos que não são de incompetência, talvez sejam até de competência, então, é claro que a crítica já não é
tão justa.
O SR. JOSl!: RICHA (PR)- Eu já não entendo mais nàda, Senador José Lins, porque se é caso de competência os exemplos citados como acontece
em relação ao trigo, com essa tal safrinha do feijão, com a venda do milho
para compra posterior a mais de quatro vezeS alêm do preço pelo qual nós
vendemos para o exterior, quando cito o problema da defasagem do preço
mínimo de garantia do produtor com o preço pago pelo consumidor com relação ao arroz, quando cito o' problema do café e todos esses exemplos, se o
Senador José Lins acha que isso é justamente o contrário, que não cOnfigura
uma incompetência do Governo, mas sím; pelo contrário, é uma prova de capacidade do Govenio então, realmente, nós estamos irremediavelmente perdidos neste País, Sr. Presidente, porque há uma total inversão de valores.
O Sr. Moacyr Dalla (ES) O SR. JOSl!: RICHA (PR) -

V. Ex• me permite um aparte?

Pois não.

O Sr. Moacyr Dalla (ES) - Só para argumentar o seguinte: antes do advento do PROAGRO, -veja como a intenção do Governo é sadia, vamos
analisar antes e após - nada havia.
O SR. JOSl!: RICHA (PR) -Concordo, não havia nada. Este é argumento, não o que o Senador José Lins alinhou.
O Sr. Moacyr Dalla (ES) - Se ele não satisfaz plenamente, na atualidade, mas já foi um passo que o Governo, efetivamente, deu em favor do lavra~
dor.
O SR. JOSl!: RICHA (PR) -

Perfeito, V. Ex• tem toda a razão.

O Sr. Moacyr Dalla (ES)- Porque, antigamente, tinha o ônus de todo o
encargo, não tinha onde procurar, pelo menos diminuir as possibilidades do
seu prejuízo total; agora, ele tem, pelo menos, uma pequena margem onde
pode se proteger.
O SR. JOSii RICHA (PR) -

De cobertura de prejufzo, perfeito.

O Sr. Moacyr Dalla (ES)- Era essa a retificação a fazer, para mostrar
que, efetivametlte, mal ou bem, o Governo estâ procurando acertar em favor
do agricultor.
O SR. JOSE: RICHA (PR)- Quero eumprimentâ-lo, porque é exalamente a este nível que eu gostaria de conduzir os debates, havendo a contra~
dição nesses termos, não nos termos em que coloca o Senador José Lins. Exatamente ai, V. Ex', Senador Moacyr Dalla, há de me permitir, pelo menos fa~
zer uma justiça ã nliin: é de que em nenhum momento eu disse que o PROAORO era pior do que nada, como antigamente. Em nenhum momento eu disse isso.
O Sr. Moacyr Dalla (ES)- Lamentavelmente quando cheguei, V. Ex• já
estava fazendo a explanação, espancando, a seu modo de entender, a política
de amparo do Governo ao produtor. QuandO-Clieguei, V. Ext estava-dizendo
que era uma fraude, que o PROAGRO somente garantia o banqueiro e não
amparava o produtor. Pedi vênia a V. Ex• para dizer que, antes, nada existia;
o pobre lavrador, diuturnamente, no amanho da terra, procurava o seu ali~
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menta, o alimento da sua família e ajudando o equilíbrio da balança de pagamentos deste País, mas que não tinha, em seu favor, nem o PROAGRO nem
outra instituição que lhe agasalhasse os futuros prejuízos. Mas, diante do raciocínio de V. Ex' eu rendo as minhas homenagens, porque V. Ext como homem de Oposição, está de acordo conosco: ê melhor pouco do que nada.
O SR. JOSl!: RICHA (PR) - Perfeito. E eu acho que, realmente, sob
esse ponto de vista deva-se fazer justiça: é melhor alguma coisa do que nada.
Agora, quando levantei isso para demonstrar um dos itens da matéria do Governo, é de que isso não foi uma iniciativa visualizada pelo Governo para
atender ao agricultor. Foi, antes e acfrna de tudo, uma exigência dos banqueiros para poder entrar no financiamento da agricultura que não vinha
mais tendo condições de ser suportado exclusivamente pelo Banco do Brasil.
Então, para motivar a rede bancária particular inventou~se o PROAGRO
que antes de possibilitar ou de ter sido uma iniciativa capaz de proteger o
agricultor foi uma iniciativa p3ra proteger o dinheiro do banqueiro que estava sendo aplicado nesse meio.
Q Sr. Moacyr DaJia (ES)- V. Ex' vai me permitir só para eu discordar,
concessa venia, do ponto de vista de V. Ext. Se ele está, efetivamente, protegendo o dinheiro do banqueiro, ele está, de qualquer forma, protegendo o
trabalho do lavrador também, porque senão o lavrador, ao fazer o emprésti~
mo- e a mecânica que eu entendo é essa- sem ter o seguro do PROAGRO,
ele e o seu património respondiam por todo o financiamento. Qualquer eventualidade, desgraçada, em cima do lavrador, ele perderia. h o caso que ocorreu em certas áreas do meu Estado, quando da erradicação do café; ele perdia
até a propriedade ele era um marginalizado para a favela: o Banco executava,
ele não tinha PROAGRO, ele não tinha onde tirar, pelo menos, o mínimo
para satisfazer os seus pagãmentos. O PROAG RO veio, de uma forma, ajudar o lavrador no seu sofrimento.
O SR. JOSÉ RICHA (PR)- Respeito a opinião de V. Ex• apenas com a
preocupação, nesta altura, de encerrar essa primeira parte do meu discurso,
prometendo encerrá~lo na sessão de amanhã, já que tinha alinhado dois pontos para configurar o que eu chamo de má fé do Governo, porque até mesmO
as iniciativas que pareçam interessar e proteger a agricultura, na realidade visam muito mais pi'oteger outros interesses e, sobretudo, interesses de grandes
grupos econômicos.
Citei o caso do PRbAGRO para cOmprovar a proteção, no plano nacional, à rede bancária particular. E, agora, citaria, para comprovar o protecionismo às empresas multinacionais, o que acontece com os financiamentoS·
agrícolas.
Quando, Sr. Presidente,- e esta ê a prática dos financiamentos agríco~
las - o Governo adota uma determinada linha de crédito, longe de ser uma
meta capaz de atender o agricultor ou destinada prioritariamente a atender o
agricultor, é uma iniciativa que visa a proteger os interesses das multinacio~
nais, cujos poderosos homens agem desbragadamente neste País, sobretudo
no Palácio do Planalto e nas ãreas circunviZinhas, Ministério do Planejamen~
to etc. No caso de financiamento, jâ houve inclusive autoridades do Governo
que jâ admitiram que quando se abre uma linha de crédito para o agricultor
comprar tratar, implemento agrícola, adubo ou defensivo não é para atender
o agricultor, mas para atender a multinacional, que estã com o seu pãtio
abarrotado de tratares. Isso foi, há tempos atrás, reconhecido por uma própria autoridade do Governo, não só apenas e~u que estou constatando isso de
maneira sensacionalista.
O Sr. Paulo Brossard (RS) -

Isso ê para salvar a indústria ...

O SR. JOSÉ RICHA (PR)- Exatamente; para salvar a indústria, que
por falta de condições de colocar o seu excedente, que prioritariamente é exportado. e também com incentivo do Governo, na ordem de 50% do preço
real; o Governo incentiva para exportar, e qti.ando há, num determinado momento, saturação ou retração do mercado internacional, o que fazem estas
grandes firmas, essas multinacionais que produzem tratores e outros bens de
produção para a agricultura? Pressionam o Governo para abrir linhas de cré~
dito capazes de fazer com que a agricultura brasileira absorva os seus trato~
res, que estão abarrotando os pátios.
O Sr. Paulo Brossard (RS)- Até, porque, sem financiamento, o agricultor não tem capacidade para adquirir essas máquinas, que são muito caras.
O SR. JOSii RICHA (I' R) -Absolutamente nenhuma capacidade se~
financiamento.
O Sr ;-Moacyr Dalla (ES)- E_com trator eles têm muito maior capacidade de produção. Mesmo amparando a indústria, mesmo sendo um trabalho
que, efetivamente, ·vai ajudar a indústria, vai ajudar também o Pais, porque
com tratar o lavrador produz três, quatro, cirico·, dez vezes mais. V. Ex• sabe
disso.
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O SR. JOS~ RICHA (PR) - Perfeito.
Sr. Presidente vou atender à sua advertência, encerrando a primeira parte do meu discurso e agradecendo a sua benevolência. Amanhã, estarei novamente aqui para concluir a análise que me propus, fazer, de maneira muito
superficial e empírica, reconheço, mas com muito boa vontade a respeito da
agricultura nacional.
Era o que tinha a dizer. (Muito beml Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Porto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lázaro Barboza.
O SR. LÁZARO BARBOZA (GO. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente e Srs. Senadores:
A Comissão de Valores Mobiliários, órgão de controle do mercado de
capitais. foi instituída, em 1976, pela Lei n9 6.385, tendo como modelo a congênere americana SecuritiCs and Exchange Comission (SEC), vindo substituir, nessas funções, o Banco Central do Brasil, que as recebera, por sua vez,
da Lei n• 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Erigida como autarquia federal, a Comissão funciona na finalidade de
órgão de deliberação colegiada, inserindo·se, dentro de sua competência, atribuições da mais alta importância para o mercado de capitais.
Dentre outras providências, pode a CVM regulamentar matérias previstas na Lei de regência e na sociedade por ações (Lei n• 6.404, de 15-12-76, que
em vários textos lhe defere esta regulamentação) bem como adminiStrar os registras de sociedades para negociação de ações em Bois~:~, ou no mercado de
balcão e até fiscalizar permanentemente as atividades e serviços concernentes
ao mercado de capitais e, em especial, as sociedades abertas além de suas atribuições- regimentais, no exercicio de suas funções fiscalizadoras é-lhe facultado examinar registres, contabilidade e documentos dos que operam no mercado de capitais; inclusiVe -dilS sociedades comerciais sob a sua égide,
cabendo-lhe, ainda, importantes funções punitivas.
Das mais relevantes são, também, finalidades da CVM, como, estimular
poupanças para aplicação no mercado, proteger os titulares de valores mobiliârios e investidores contra emissões irregulares de valores e atos ilegais de
administradores e acionistas controladores de companhias abertas ou administradores de carteiras de valores.
Sua atuação junto às sociedades abertas ê de suma importância,
cabendo-lhe fiscalizá-las e inspecioná#Jas, expedir normas sobre padrões de
contabilidade e serviços de atendimento a acionistas e titulares de valores mobHiários.
Ainda para cumprimento de suas atribuições legais goza a CVM do direito de examinar registras contâbeis, livros e documentos de sociedades e
pessoas, bem como determinar republicação de demonstrações, relatórios ou
informações, incompletas ou incorretas, de sociedades abertas enfeixando
uma soma tão grande de atribuições, absorvidas e assumidas a partir de 1978,
através de edital lançado em conjunto com o Banco Central, a CVM surge
atualmente, corno o órgão máximo de controle do mercado de capitais do
País.
Todavia, a recente operação de venda na Bolsa de Valores, de 150 milhões de ações da Companhia Vale do Rio Doce, veio evidenciar, corno demonstraram eminentes juristas patrícios, que a única solução para se obviar
futuras crises institucionais no setor como a que atingiu de maneira fulminante a Comissão de Valores Mobiliários, será subordinar à fiscalização e inspeção do Legislativo, tal como já acontece com sua congênere e inspiradora
americana, a Securities Exchange Cornission, as importar !P.S atribuições que
a Lei n• 6.385(76 lhe confere.
. .
"f: impossível, assevera o ilustre jurista Modesto Carvalhosa, que o Governo possa ser um bom fiscal de si mesmo no mercado de capitais, quando o
próprio GovernO é um enorme investidor da bolsa, tendo mais de 50% do volume empresariaL"
E o mesmo jurista mostra a aberrante incongruência que existe na competência dada a uma agência subordinada ao Governo, como a CVM, de poder fiscalizá·Io.
A venda das ações da Companhia Vale do Rio Doce evidencia que o precioso acervo humano e organizacional da CVM, órgão de segundo escalão,
pode esfacelar-se, facilmente, pela pressão do Ministério a que se acha subordinado.
Representantes de entidades interessadas no setor do mercado, como os
da Associação Brasileira de Analistas do Mercado de Capitais, são unânimes
em condenar o sistema de auto-regulação delegada.
Entendem esses representantes que pessoas interessadas diretamente em
casos semelhantes ao da venda na Bolsa de Valores de ações da Companhia
Vale do Rio Doce, não estão em condições de trazerem toda verdade ao c o~
nhecimento do público, por mais idôneas que sejam aquelas pessoas.
O projeto, que estâ em perfeita consonância com o preceito expresso no
artigo 45 da Constituição Federal- por sinal, Sr. Presidente, vale aqui relembrar
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a luta de emimmtes colegas da Oposição, nesta Casa, para tentar a regulamentação do art. 45 na Carta_ Constitucional, sem êxito- o projeto vem
ao encontro de uma imperiosa necessidade de ordem moral e administrativa,
necessiO-ade amplamente encarecida por ilustres juristas e pelos mais expressivos representantes das entidades ligadas ao mercado de capitais.
E preciso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, pôr cobro à repetição de fatos
como o recentemente ocorrido com a venda de uma quantidade monstruosa
de ações, feita, assim, de forma inopinada, e que causou, não apenas estupefacção, estranheza no País inteiro, como afetou duramente a credibilidade
desse órgão e do próprio Ministério a que este órgão está subordinado.
Entendo que a política de extrema concentração de poderes nas mãos do
Executivo tem sido danosa e o País tem pago um alto preço por esta prática
c~centradora, haja vista que, seguindo uma tradição salutar, compete ao
Senado da República aprovar os nomes indicados pelo Senhor Presidente da
República para a chefia de nossas representações diplomáticas no exterior e
para os Tribunais Superiores do País.
E é de s'?_ not~r que, exatamente nesses setores que passam pelo crivo do
Senado, é que há, Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma credibilidade maior.
Quase todos os órgãos do Governo estão recebendo, diariamente, criticas as
mais acerbas e as mais justas, fatos escandalosos ocorrem aqui e acolá, criando uma situação dificil para Opróprio País, na medida em que compromete a
credibílidàde de suas institUições defeituosas, arcaicas. E a tentativa do nosso
projeto de descentralizar, criando condições para que o Senado da República
possa fiscalizar, diretamente, a Comissão de Valores Mobiliários, assim
como apreciar os 11omes que iião integrar essa comissão, sem dúvida alguma·,
Sr. Presidente, nos parece um princípio salutar e é o projeto que vamos encaminhar às mãos de V. Ext..
O Sr. Evandro Carreira (AM)- Nobre Senador, permite-me, antes que
encerre o seu pronunciamento'?
O_SR. LÁZARO BARBOZA (GO)- Com prazer.
O Sr. Evandro Carreira (AM]- O seu projeto é oportunlssimo. Aliás, a
credibilidade, que é tão fundamental na composição das instituições de um
País, chegou a tal estado de deterioração que um articulista da maior seriedade, pesquisador profundo e que pontifica na Folha de S. Paulo, em artigo do
dia 27 de março deste ano, Joelmir Beting, publica sob o título uA chutornetria". ~ e_xatamente um elenco de chutes, de engodos, de farsas, de manipulações de dados e de índices, de escamoteações praticadas pelo Governo.
Hã portanto necessidade de se dar uma composição mais séria a certos
institutos que coordenam, decidem o destino deste País. Portanto, meus para~
bê:ns pela propositura.
O SR. LÁZARO BARBOZA (GO)- Muito obrigado, nobre Senador
Evandro Carreira.
Efetivamente, não se concebe que um órgão como a Comissão de Valo-res Mobiliários, que recebeu da Lei n• 6.223, de 15 de julho de 1975, um elenco de atribuições que lhe dâ poderes. até mesmo, para interpretar a legislação
financeira e, mãis do que interpretar a legislação finánceira, venha a legislar
para o metcado finaneiro. Na verdade, a Comissão de Valores Mobiliários
retira do Congresso Nacional uma atribuição que deveria ser sua e somente
sua, a de legislar. E os componentes da Comissão de Valores Mobiliários, segundo a lei em vigor, são homens escolhidos pelo Senhor Presidente da República e o órgão ê diretamente vinculado ao Ministério da Fazenda. E, na
operação que propomos, alterando o art. 59 da Lei n9 6.385 de 7 de dezembro
de !976, a redação diz:
"Art. 5• É instituída a Comissão de Valores Mobiliários, entidade autárquica, vinculada ao Ministério da Fazenda e subordinada
à fiscaJização e insp.eção di reta do Congresso Nacional no tocante
às suas atividades administrativas, e ao controle financeiro externo
do Tribunal de Contas, na forma prevista na Lei n9 6.223, de 15 de
julho de 1975."
E no art. 69 introduzimos, também, a seguinte modificação:

"Art. 6• A Comissão de Valores Mobiliários serã administrada por um Presidente e quatrO Diretores, escolhidos pelo Presídente
da República, dentre pessoas de ilibada reputação e reconhecida
competência em matéria de mercado de capitais,"

Até aqui, a redação original da lei. E, agora. a emenda:
e aprovados, previamente, pelo Senado Federal.
Com isso, sendo o projeto transformado em lei, poderemos ter a alegria
de ver o Congresso Nacional cumprido o seu dever de fiscalizar. E não apenas
de fiscalizar. mas. inclusive, de aprovar previamente os nomes desses cida-
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dãos que, por mais ilibados que sejam, precisam estar sob a fiscalização do
Congresso Nacional, que é a voz desta Nação.
O Sr. José Lins (CE) - V. Ex• me permite?
O SR. LÁZARO BARBOZA (GO)- Sr. Presidente, jã pela segunda vez
encerro este rápido pronunciamento, mas não posso me furtar à alegria de receber os apartes com que pretendem me honrar os eminentes pares e, com a
permissão de V. Ex•, ouço o nobre Senador José Lins.
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de Governo, tal qual o praticamos, é na realidade um suicídio. Esse estilo de
presidencialismo, que é muito maiS uma monarquia -a prazo Certo, em que o
Chefe do Poder Executivo concentra todo o poder em suas mãos, como se detivesse sozinho todas as luzes salomônicas, efetivamente vem comprometendo o País. Daí por que entendo ser obrigação de todos os parlamentares, com
assento nesta e na outra Casa do Congresso, tomar a iniciativa de projetos de
leis que visem desarmar um pouco o Executivo dessa monstruosidade de poderes que ele detém, dessa absorção quase completa.
Se a Comissão de Valores Mobiliãrios tivesse sido submetida ao crivo do
Congresso Nacional, se estivesse sujeita à fiscalização do Congresso Nacional, V. Ex• tem certeza absoluta, como eu também tenho, de que esse episódio
malsinado, questiOnado pelo país todo, ocorrido hã pouco mais de 20 dias,
seguramente não teria ocorrido, porque estes homens saberiam que teriam
que prestas contas à Nação, através dos homens que falam por ela, e que têm
assento no Congresso Nacional.
Essas as considerações Sr. Presidente, que queria tecer, à guisa de justificativa do projeto que pa~so às mãos de V. Ex• (Muito bem! Palmas.)

O Sr. José Lins (CE)- Nobre Senador Lázaro Barboza, louvo a iniciativa de V. Ex• no que tange à defesa das prerrogativas do COngresso, na sua
função de fiscalização do Executivo. Mas, eu me reservaria, é claro, para uma
maior análise da proposição que V. Ex• oferece ao exame da Casa, porque
acho que a indicação pelo Senado de técnicos de escalões diversos para o Executivo, praticamente -impede ou dificulta a ação fiscalizadora que o Congresso deve exercer sobre esse próprio Executivo. f: a minha idéia, sem, entretanto, expender a opinião de que não aceitaria -ou não analisaria, com a maJor
boa vontade, a proposição de V. Ex•, porque acho que a intenção de V. Ex• ê
prestigiar o Congresso, nessa função essencial que ele deve exercer, vigilanteO SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se·
mente, sobre o Executivo.
nador Evandro Carreira.
O SR. LÁZARO BARBOZA (GO) - Eminente Senador José Lins, a
O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO
minha preocupação não é apenas a de zelar pelas prerrogativas do Congresso;
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBLImais do que isto, a minha preocupação é mais ampla, porque visa evitar a
CADO POSTERIORMENTE.
ocorrência de escândalos como o que recentemente ocorreu com a venda inoO
SR.
PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Sepinada de ISO milhões de ações da Vale do Rio Doce, jogados na Bolsa, de
um instante para o outro, que causou todo aquele mal-estar, basicamente, no nador Gastão MUller.
País inteiro." E V. Ex• mesmo hã de estar lembrado de que S. Ex• o Sr. MinisO SR. GASTÃO MULLER (MT. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presi·
tro da Fazenda esteve presente na Câmara dos Deputados e não conseguiu, dente, Srs. Senadores:
perante aquela Casa do Congresso, explicar convincentemente a operação. O
Recebi, faz poucos dias, cópia de um documento enviado ao Sr. Ministro
fato de vir o Senado a aprovar previamente os nomes que irão compor a Co- da Educação e Cultura, pelo Diretório da Universidade Federal de Mato
missão de Valores Mobiliários, absolutamente, não invalida e nem dificulta a Grosso.
fiscalização do Congresso.
Nele, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os universitários mato-grossenses
Compete ao COngresso Nacional, essa é a verdade, fiscalizar todos e solicitam uma série de providências urgentes, objetivando melhorar o padrão
quaisquer atos do Gove~no, sejam eles quais forem, e, o fato· de o Senado de ensino na Universidade, menores ônus para os estudantes, auxílio ao Resaprovar ou não previamente o nome dos chefes de missões diplomáticas no taurante Universitário, melhoria das infra-estruturas da biblioteca, laboraexterior não impede o Senado e o Congresso de acompanhar e fiscalizar a tórios e outros dispositivos que venham melhorar o padrão do ensino, bem
nossa política externa. ~ conveniente lembrar o que já disse aqui, anterior- como a efetuação de pesquisas.
mente: todos esses setores que são, de certa forma, administrados com uma
Solicitam, também, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os universitários
presença mais direta do Congresso Nacional, nesses setores, as coisas quase mato-grossenses a construção da Casa do Estudante Universitário, visando
sempre andam melhor.
resolver o problema angustiante da habitação dos estudantes menos protegidos da sorte.
O Sr. José Lins (CE)- Permite V. Ex• um aparte?
Transcrevo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para que conste dos Anais
O SR. LÁZARO BARBOZA (GO) - Com prazer.
desta Casa, o documento entregue ao Sr. Ministro da Educação e Cultura e
O Sr. José Lins (CE) - Acho que a comparação talvez não seja bem que representa as aspirações dos universitãrios mato-grossenses:
adequada, porque as representações são nacionais e, de certo modo, não reAo
presentam somente o Executivo, representam o Pais, a Nação como um todo.
Excelentíssimo Senhor
Eduardo Mattos Portella
O SR. LÁZARO BARBOZA (GO)- Mas V. Ex• hã de convir que
MD. Ministro da Educação e Cultura
quando uma operação malsinada e condenada por todo o País é feita, como
essa agora, recentemente, que criou todo esse escândalo no mercado de capiExcelentíssimo Senhor Ministro,
tais, V. Ex• há de convir que aí está impUcito o interesse da Nação inteira.
Em Assembléia Geral Universitária, realizada no dia 13 de
março de 1980, os estudantes da Fundação Universidade Federal de
O Sr. José L!ns (CE)- Permita-me V. Ex• Jâ disse que não estou dando
Mato Grosso, resoivciã.m encaminhar a V. Ex• as seguintes reivindiuma opinião definitiva sobre a proposição de V. Ex• Não acredito, realmente,
cações:
ê que pelo fato desses nomes serem escolhidos pelo Executivo ou pelo Legisla1. Subvenção por parte deste Ministério, ao Restaurante Unitivo se evite, dai por diante, a possibilidade de problemas dessa natureza, se ê
versitário, em 25% do custo alimentação, o que çorresponde a uma
que no caso houve.
renda de aproximadamente Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cru·
O SR. LÁZARO BARBOZA (GO) - Eminente Senador José Lins,
zeiros).
lamentavelmente, o Congresso Nacional, nos últimos 16 anos, perdeu muito
2. Pedir especial atenção na fixação dos índices de anuidades
da sua competência originária, viu-se cerceado da liberdade de legislar em
e taxas, que no momento oneram o estudante mato-grossense.
matéria financeira, cerceado de tomar a iniciativa de leis de interesse da Segu3. Criação e melhoria da infra-estrutura, complementação da
ranÇa Nacional, o que é um absurdo, porque, na realidade, os responsáveis
biblioteca, laboratórios, etc., que são necessãrios para a efetuação
pela Segurança Nacional são todos os brasileiros; é da própria lei. E retiram
de pesquisas, e para que o estudante possa desenvolver o conteúdo
do Congresso Nacional a iniciativa de leis nesse sentido!
teórico das aulas ministradas. Observa-se que esta falta de recursos
materiais prejudica substancialmente o ensino, o que reflete na mã
Deveremos estar atentos à volta das prerrogativas que são inerentes ao
qualificação profissional, em nossos diversos cursos.
Congresso Nacional. Mas, apesar de tudo isto, mesmo nesses 16 anos de exceção e de arbítrio, em que o Poder Central pôde tudo e o Congresso N acio4. A construção da Casa do Estudante Unitãrio é uma necesnal nada pôde, porque ele tem sido, atê aqui, nesses dezesseis anos, apenas o
sidade imediata, tendo em vista os altos custos de aluguéis e o númepermissionário para a função de legislar, desde que ele não tome a permissão
ro elevado de estudantes do interior de Mato Grosso e de outros Escomo competência- própria, tanto é que esta e a outra Casa do Congresso Natados.
Tendo em vista, que o Estado de Mato Grosso possui uma ecocional já foram mais de uma vez cerceadas, fechadas e invadidas, porque quinomia assentada no binômio Agricultura-Pecuãria, o que lhe caracseram fazer valer as suas prerrogativas, apesar disso tudo o Congresso Nacioteriza como sendo um Estado de pouca renda, portanto, composto
nal tem prestado relevantes serviços ao País; e a pior das Câmaras ainda é melhor do que a mais ampla das antecâmaras, jã diz um provérbio. E o sistema
por uma população basicamente carente, q-ue necessita da especial
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atenção do Governo Federal para implementar seu desenvolvimento sócio-econôrnico. A Fundação Universidade Federal de Mato
Grosso, representa o papel fundamental na formação de mão-deobra qualificada e na produção de ciência, direcionando o ensino à
realidade do Estado e atendendo as exigências da explosão demogrâfica, econômica e social, possuindo uma ilimitada responsabilidade com a sociedade que a circunda. Dentro deste contexto, ê de se
estranhar a inexistência do Ensino Superior em regime gratuito no
Estado.
O apoio da UniverSidade à sociedade parte da premissa básica
de que a Educação não é um privilêgio, mas sim um direito de todos; sem os recursos básicos, nossa Universidade apenas elitizarâ
ainda mais o ensino, por sabermos que rta atual situação, estudantes
oriundos da classe baixa não possuem condições de se manterem
nas atividades acadêmicas.
Fatos como os reajustes de 43,65% nas anuidades, de taxas,
150% no preço da alimentação, corte do Crêdito Educativo para
anuidades, o não reajuste do Crédito Educativo Manutenção (inferior ao custo alimentação), aluguéis, transporte, etc., confirmam a
afirmação acima exposta.
Cientes da preocupação que V. Ex• possui com a Educação no
Pais, acreditamos que não pouparã esforços para atender os legítimos anseios do Estudante Mato-grossense.
Atenciosamente,
Diretório Universitário da Universidade Federal de Mato
Grosso.
Cuiabã, 13 de março de 1980.- Guaraci José de Almeida, Presidente.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Porto) -Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO (SP. Lê o segumte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Santo Andrê está completando 427 anos de fu~dação, em prccesso de
desenvolvimento que coloca o Município entre os mais desenvolvidos de Brasil, graças ao trabalho de sua gente e à dinâmica administração do Prefeito
Lincoln Grillo.
-~
Santo André, 900 das mais importantes fábn(;'as do País, população de
mais de 1 milhão, 200 mil operários, orçamento de 3 bilhões e 200 milhões de
cruzeiros - superior ao de muitas Capitais enfrenta graves problemas resultantes do aumento populacional c do_ próprio desenvolvimento registrado na
região do ABC.
Administrar Santo Andr6 exige esforço redobrado. Assim, o Prefeito e
sua equipe não param. Realizaram o trabalho pioneiro de implantação da
educação pr6-escolar. Os 22 Centros Educacionais Assistenciais Recreativos
(CEARs) implantados no Município estão atendendo a mais de 10 mil
crianças de 4 a 6 anos de idade. Nesses centros, além do ensino- que é gratuito - as crianças recebem diariamente merendas e desensolvem atividades
esportivas. Os CEARs estimulam, também, a prática do esporte amador, que
jà conta com a participação de quase 40 mil atletas.
Na ârea de saúde, além dos 10 hospitais existentes, a administração municipal está cOncluindo as obras do Hospital Regional de Clínicas, com 550
leitos. O Hospital-F-'<:ola, que atuarã junto à Faculdade de Medicina do
ABC, vai proporcionar completo atendimento à população, sobretudo no
campo da neurocirurgia, inexistente ainda na região do Grande ABC, que
soma 7 Municípios.
Ainda este mês, o Município vai inaugurar o mercado varejão do Centro
Regional de Abastecimento, que fornecerá à população de Santo Andr~ produtos hortifrutigranjeiros, com preços mrus acessíveis à população operária.
No setor de saneamento básico, Santo Andr~, nos três anos da atual administracão, concluiu as obras de implantação de redes de água em toda a cidade, atendendo, atualmentc, a mais de 130 _mil unidades resídenciaís. No seter de esgoto, 90% das moradias jâ foram beneficiadas e, até o final do ano, o
Serviço Municipal de Água e Saneamento de Santo André espera que 100%
das residências sejam atendidas.
Nas comemorações dos 427 anos de Santo Andr~. a Capital do Trabalho, o Prefeito Lincoln Grillo dirigiu mensagem à população do seu Município, que, por sua importância, solicitamos faça parte integrante do nosso pronunciamento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. FRANCO MONTORO EM SEU DISCURSO:
Para acompanhar o ritmo de crescimento de Santo André somente uma
administração bastante ágil e capacitada reuniria condições para sobrepor-se
aos problemas e, ao mesmo tempo, adiantar, as soluções, suprir carências do
município com obras e serviços, a fim de proporcionar maior conforto e comodidade à população.
E se estamos conseguindo desenvolver um trabalho coerente com as necessidades atuais, e principalmente tcnd.o em vis~a as do futuro, ê porque jâ
iniciamos nossa administração com um plano elaborado, colocado em prãtí~
ca assim que assumimos a Prefeitura; Graças a esse planejamento anterior e
trabalho persistente, com respaldo e perfeita sintonia com a egrégia Câmara
Municipal, estamos com o nosso plano de ação em pleno andamento.
Santo André atualmente é um verdadeiro canteiro de obras como pode
ser constatado pela construção do Hospital Regional das Clínicas, Centro
Regional de Abastecimento, implantação do Parque do Pedroso, Parque Regional da Criança, vias exPressas, Viadutos, obras de canalização, extensão de
rede de água e esgoto.
A infância mereceu um carinho ·especial e hoje a educação pré-escolar é
uma das maiores realizações desta administração, que tem nos CEARs (Centro Educacionais, Assistenciais e Recreativos). um modelo de instituição que
merece ser assimilado pelo seu estimado valor social, por beileficiar aproxi~
madamente 10 mil crianças e proporcionar um centro de lazer e integração às
famílias andreenses.
Estamos também cuidando da instalação da linha de telefêrico no Par~
que do Pedroso, com similar somente em Hong Kong e Kuala Lumpur. A
criação da Universidade de Santo André serã uma realidade muito breve,
como também a execução das obras da usina de tratamento do lixo, implantação do calçadão na área comercial.
Acreditamos que com esse nosso trabalho estamos colaborando para
tornar a cidade melhor, mais agradável para se morar e viver. Pelo quejã fizemos, temos certeza que vamos conSeguir atingir nossa ;neta e completar o
programa de obras que Projetamos para o bem-estar de Santo André.

O SR.l'RESII)ENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu' Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) Nada mais havendo a tratar, vou
encerrar a sessão, designando para a sessão ordinâria de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Votação, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade,
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado
n9 305, de 1977- Complementar, do Senador Itamar Franco, que dá nova
redação aos§§ 29, 39,49 e 5~>, e acrescenta parágrafos (antigos e novos) à Lei n9
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), tendo
PARECERES, sob n•s 222 e 1.233, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça --19 pronunciamento: pela inconstitucionalidade, com voto vencido dos Senadores Tancredo Neves, Cunha Lima, Hugo
Ramos e Lázaro Barboza; 29 pronunciamento (reexamc solicitado em ple~
nârio): pela inconstitucionalidade.

-zVotação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 100, de 1979, do Senador Franco Montoro, que concede aposentadoria especial aos artistas e aos técnicos em espetáculos de diversões, tendo
PARECER, sob n• 963, de 1979, da Comissão:
-

de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

-3Discus_S~o•.em turno Único, do -Projeto de Lei da Câmara n9 36, de 1979
(n• 1.967 j76, na Casa de origem), que altera a redação do art. 9• da Lei no

6.439, de 19 de setembro de 1977, que "institui o Sistema Nacional de Previdência Social, e dâ outras providências", tendo
PARECERES, sob n•s 954 e 955, de 1979, das Comissões:
- de Leg}slação Social, contrârio; e
-

de Finanças, favorável.
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-8-

Discussão-, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 62, de 1979
DiscUssão, em primeiro tliriiO"{aprecia:Ção preliminar da constitucionali(n' 3.316/77, na Casa de origem), que altera os arts. 16 e 25 da Lei n• 4.737, de dade e juridicidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto
15 de julho de 1965- Código Eleitoral, tendo
de Lei do Senado n9 57, de 1979, do Senador Henrique Santillo, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de as sociedades de economia mista e empresas públiPARECER, sob n' 1.113, de 1979, da Comissão:
cas manterem o controle das respectivas subsidiãrias, nas condições que espe- de Constituição e Justiça, favorável, nos termos de substitutivo que cifica, terido
apresenta.
PARECER, sob n' 977, de 1979, da Comissão:
-5-de Const_itu_ição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade,
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 48, de 1979, do
Senador Humberto Lucena, que altera o art. 440 do Regimento Interno do com voto vencido do Senador Timcredo Neves, e voto vencido, em separado,
do Senador Cunha Lima.
Senado Federal, tendo
-9PARECERES, sob n•s 66, 67 e 68, de 1980, das Comissões:
Discussão,
em
primeiro
turno
(apreciação preliminar da juridicidade,
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado
- Diretora, contrário; e
n9 307, de 1979, do Senador Franco Montara, estabelecendo qUe qua-ndo o
empregador deixar de depositar o FGTS o empregado poderã considerar res- de Finanças, favorãvel.
cindido o contrato e pleitear a devida indenização, tendo
-6PARECER, sob n• 1.219, de 1979, da Comissão:
Discussão, em primeiro turno, do ProjetO de Lei do Senado n9 l02, de
1979, do Sen_ad_or Orestes Quércia, que acrescenta dispositivo à Consolidação
das Leis do Trabalho, tendo
PARECERES, sob.n•s 988 e 989, de 1979, das Comissões:

- de Constit1,1ição e Justiça, pela injuridicidade.
O SR. PRESIDENTE (Passos Porto) -

- de Constituição e Justiça, favorãvel, nos termos de substitutivo que
apresenta;

Estâ encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessao às 18 horas e 25 minutos.)

- de Legislação Social, contrãrio.

ATO DO PRESIDENTE
N• l-A, DE 1980

-7Discussão, em primeirõ turno (apreciação preliminar da constitucionalidade ejuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 53, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que "acrescenta e altera dispositivo na Lei núrn.ero-6.179, de 11 de dezembro de 1974,
que instituiu amparo previdenciãrio pãia Os maioreS de setenta anos e para os
inválidos, tendo
PARECER, sob n• 1.230, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.

O Presidente do Senado Federal, no uso das suas atribuições regimentais, e na forma do Ato n9 2, de 1973, da Comissão Diretora,
Resolve, designar Americo Dias Ladeira Júnior, Técnico Legislativo,
Classe '"Especial", Referência 56, do Quadro Permanente, para substituir
Luiz Carlos Lemos de Abreu, Diretor da Subsecretaria Financeira, código
SF-DAS-101. 4, do Quadro Permanente, no per!odo de 7 a 31 de janeiro
do corrente ano.
Senado Federal, 4 de fevereiro de 1980.- Senador Luiz Viana, Presidente do Senado Federal.

ATAS DE COMISSÕES
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 27 DE
MARÇO DE 1980

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇ0ES E
OBRAS PÚBLICAS
2• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA EM 26 DE
MARÇO DE 1980

Aos vinte e sete dias do mês de março de mil novecentos e oitenta, às
onze horas, na Sala de Reuniões do Anexo "B", presentes os Senhores Senadores Helvídio Nunes- Presidente, Henrique de La Rocque, Raimundo Parente, Humberto Lucena e Jutahy Magalhães, reúne-se a Comissão de Legislação Social.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Lenoir Vargas, Jessé Freire, Moacyr Dalla, Aloysio Chaves, Franco Montara
e Jaison Barreto.
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 proposição:

Aos vinte e seis dias do mês de março de mil novecentos e oitenta, às dez
horas, na Sala de Reuniões do Anexo '"B", presentes os Senhores Senadores
Vicente Vuolo - Presidente em ex_ercído~ Passos Porto, Affonso Camargo e
Lomanto Júnior, reúne-se a Comissão de Transportes, Comunicações e
Obras Públicas.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Benedito Ferreira, Pedro Pedrossian, Evandro Carreira, Lãzaro Barboza e
Orestes Quérciã~
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos com a dispensa da
leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada.
Passa-se, então, à apreciação do Projeto de Decreto Legislativo n9 002.
de ~ 980 - que -Haprova o texto da Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar, concluída em Londres, a }9 de novembro de
1974".
Relator: Senador Passos Porto.
Aprovado parecer favorável.
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, serã assinã.da pelo Senhor Presidente.

Projeto de Lei do Senado n• 310, de 1979 - que "acrescenta parâgrafos
3• e 4• ao art. 248, da Consolidação das Leis do Trabalho". Relator: Senador
Raimundo Parente. Aprovado parecer favorãvel, com a emenda n9 1·CLS.
Por determinação da Presidência, são adiadas as seguintes matérias:
Projeto de Lei da Câmara n9 72, de 1979- que "dã nova redação ao caput do art. 55 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social".

Projeto de Lei do Senado n9 248, de 1979 - que '"regulamenta o exercíCOMISSÃO DE FINANÇAS
cio da profissão de ..maitre" e ~'garçon", e dã outras providências".
I• REUNIÃO, REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 1980
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Leila
Leivas Ferro Costa, Assistente da Comissão-, a-preSente Ata que, lida e aproÀs dez horas do dia vinte de março de mil novecentos e oitenta, na Sala
de reuniões do Anexo .. B", presentes os Senhores Senadores Cunha Lima,
vada, serã assinada pelo Senhor Presidente.
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Presidente. Vicente Vuolo, Saldanha Derzi, Jorge Kalume, José Richa, Taocredo Neves, Mauro Benevides, Pedro Simon, Affonso Camargo e Jutahy
Magalhães, reúne-se a Comissão de Finanças.
Ao constatar a existência de número regimental, o Sr. Presidente declara
abertos os trabalhos.
A seguir, são apreciadas as seguintes proposições:
Projeto de Lei da Câmara n• 20/79- Modifica o art. S• do Decreto-lei
n9 55, de 18 de novembro de 1966, qu~ '"'modifica a política nacional de turismo, cria o Conselho Nacional de Turismo e a Empresa Brasileira de Turismo,
e dâ outras providências.
Relator: Senador Saldanha Derzi
Parecer: Favorâvel ao projeto, com a Emenda n'i' 1-CF.
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Resolução n• 48/79- Altera o artigo 440 do Regimento Interno do Senado Federal.
Relator: Senador Mauro Benevides
Parecer: Favorável
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei do Senado n'i' 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 Mauro Benevides
Parecer: Favorâvel
Conclusão: Vista ao Senador Saldanha Derzi.
Projeto de Lei do Senado n• 232/79- Altera e acrescenta parãgrafos ao
art. S• da Lei n' 4.069, de I I de junho de I962.
Relator: Senador Tancredo Neves
Parecer Favorável
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei do Senado n• I 54/79- dispõe sobre o adicional por tempo de serviço para os trabalhadores avulsos.
Relator: Senador Jutahy Magalhães
Parecer: Favorãvel ao projeto, com a Emenda n9 1-CF.
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei do Senado n9 172/74-Autoriza o Poder Executivo a lotear e doar os terrenos dos aglomerados de palafitas, que integram a .. região
dos alagados", na cidade de Salvador-BA.
Relator: Senador Jutahy Magalhães
Parecer: Favorâvel
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei da Câmara n9 31 j79 - Altera dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-lei no;> 5.452, de }9 de
maio de 1943.
Relator: Senador José Richa
Parecer: Favorâvel
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei da Câmara n'i' 11/80- Concede pensão especial a Homero Francisco de Souza.
Relator: Senador Jutahy Magalhães
Parecer: Favorável
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei da Câmara n' 84/78 - Altera o Plano Nacional de
Viação, inclui trechos rodoviários na BR- 467, e dá outras providências.
Relator: Senador Affonso Camargo
Parecer: Contrãrio
Conclusão: AproVação do parecer.
Projeto de Lei da Câmara n• 86/75- Altera a redação do§ 2• do art. 26
do Decreto-lei n• 3.365, de 21 de junho de 1941, que "dispõe sobre desapropriações por ~tilidade pública; Projeto de Lei da Câmara n• 35/76- que "altera a redação do§ 2• do art. 26 do Decreto-lei n' 3.365, de 21 de junho de
1941 (Lei de Desapropriação por utilidade Pública); e Projeto de Lei da Câmara n9 98/76- que uacrescenta dispositivos ao Decreto-lei n9 3.365, de 21
de junho de 1941, que dispõe sobre desapropriação por utilidade pública".
Relator: Senador Affonso Camargo
Parecer: Contrário
Conclusão: Aprovação do parecer.
São retirados de pauta as seguintes proposições: PLC n•s 23/77, 74/78,
08/79, 87/79, 68/78, 63/79, PLS N• 10/78 e o OFS n• 05j80.
Nada mais havendo a tratar, encerra-Sf!: a reunião, lavrando eu, Carlos
Guilherme Fonseca, Assistente da Comissão, a presente ata que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente.

Abril de 1980

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
3• REUNIÃO, REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 1980.
Às dez horas do dia dezenove de março de mil novecentos e oitenta, na
Sala Clóvis Bevilãcqua, sob a Presidência do Sr. Senador Henrique de La
Rocque, Presidente, reúne-se a Comissão de Constituição" e Justiça, com a
presença dos Srs. Senadores Almir Pinto, Aloysio Chaves, Leite Chaves, Tanw
credo Neves, Bernardino Viana, Nelson Carneiro, Murilo Badaró, Raimundo Parente, Helvidio Nunes, Aderbal Jurema e Cunha Lima.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores José
Sarney, Moacyr Dalla, Amaral Furlan, Hugo Ramos, Lázaro Barboza, Paulo
Brossard e Franco Montara.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada.
A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta e são
relatados os seguintes projetas: Item l - Projeto de Lei da Câmara n'i' 4, de
1980, que "dispõe sobre o Conselho de Justificação das Polícias Militares dos
Territórios Federais do Amapá, de Roraima e de Rondônia e dã outras provi~
dências". Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: favorável. Aprova~
do, por unanimidade. Item 2- Projeto de Lei da Câmara n• 5, de I980, que
..dispõe sobre o Conselho de Disciplina das Polícias Militares dos Territórios
Federais do Amapâ, de Roraima e de Rondônia e dâ outras providências".
Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: favorável. Aprovado, por
unanimidade. Item 3- Projeto de Lei do Senado n• I, de 1980-DF, que "estende aos funcionários aposentados da Administração Direta do Distrito Federal as vantagens financeiras decorrentes da aplicação do Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei n9 5.920, de 10-9-73 e dã outras providências". Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Aprovado, por unanimidade. Item 4- Projeto de Lei do
Senado n9 135, de 1978, que ..estende o direito a salário-família aos empregados domésticos". Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: pela constitucionalidade e juridicidade do projeto. Aprovado, por unanimidade. Item 5Projeto de Lei do Senado n• 144, de 1978, que "altera a Lei n' 5.859, de I 1 de
dezembro de 1972, para o fim de assegurar ao empregado doméstico o direito.
ao Salârio mínimo". Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: favorável,
por constitucional e jurídico. Aprovado, por unanimidade. Item 6- Projeto
de Lei do Senado n• 303, de I979-DF, que "institui a Taxa de Limpeza Pública no Distrito Federal e dã outras providências". Relator: Senador Nelson
Carneiro. Parecer: favorâvel, por constitucional e jurídico. Apfovado, por
unanimidade. Item 7- Ofício SM/241, de 1979, do Sr. Presidente do Senado
Federal, solicitando o pronuncíamento da CCJ sobre "questão de ordem" levantada pelo Senador Orestes Quércia, relativa à aplicação das disposições
coilStifucionais e regimentais qlie regulam a criação de Comissões Parlamentares de Inquérito nas duas Casas do Congresso Nacional". Relator: Senador
Aloysio Chaves. Parecer: por conferir ao Regimento Comum competência
para prever a restrição para criação de CPis do Congresso. A Presidência
conceQ.e vista do processo ao- Sr. Senador Murilo Badaró. Item 8 - Projeto
de Lei da Câmara n'i' 86, de 1979, que .. extingue a punibilidade de infrações
do Código Eleitoral, mediante condições e nos casos que especifica". Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: favorãvel, com as Emendas de n9s 1 e
2-CCJ que apresenta. Aprovado, por unanimidade. Item 9- Projeto de Lei
do Senado n9 249, de 1979, que "especifica as hipóteses cm que as decisões,
nos dissídios coletivos poderão estabelecer normas e condições de trabalho,
trata do exercício do direito de greve e dá outras providências". Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: favorãvel, por constitucional e jurídico~ O
parecer é posto em discussão e o Sr. Senador pede vista do projeto. A Presi~
dência defere o pedido formulado pelo Sr. Senador Tancredo Neves ·e
concede-lhe vista do processado. Item 10- Projeto de Lei do Senado n• I 30,
de I973, que "introduz alterações no Estatuto da Ordem dos Advogados do
Brasil (Lei n94.215, de27-4-69)". Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: por audiência da OAB. Aprovado, por unanimidade. Item II - Projeto de
Lei do Senado n• 277, de 1979 (Substiiutivo da CT), que "determina prazo
mínimo para a instalação de telefones adquiridos através de financiamento e
dâ outras providências". Relator: Senador Tancredo Neves. Parecer: favo-:râvel, por constitucional e jurídico. Item 12- Projeto de Lei da Câmara n9 7,
de 1980, que ..dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas c dá outras providênCias". Relator: Senador Cunha Lima. Parecer: favorãvel, com a Emen~
da n'i' l·CCJ que oferece. A Presidência concede vista do projeto ao Senador
AlóYsio Chaves. Item 13- Projeto de Lei do Senado n• 286, de 1976 (Substitutivo da Câmara dos Deputados}, que .. autoriza o Poder Executivo a doar o
prédio que menciona". Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Em discussão o parecer, o Sr. Senador
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Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os trabaAloysio Chaves ressalta o alto alcance da proposição e vota favoravelmente
ao projeto. Encerrada a discussão, a Comissão aprova, por unanimidade, o lhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprova.
parecer do Relator. Item 14- Projeto de Lei do Senado n• 348, de 1979, que da.
"faculta a todos os uatuais contribuintes" do IPC, ex vi o art. 41, alínea a do
A seguir, passa~se à apreciação das matérias constantes da pauta e são
seu Regimento Bãsico, o direito de inscrição como associado do IPC e dã ou- relatados os seguintes projetos: I)_ Oficio ..S" n'i' 3, de 1980, do Sr. Presidente
t-:as providências". Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: por audiên- do ~upremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal cópia do
Cia do IPC. Aprovado, por unanimidade. Item IS- Projeto de Lei do Sena- acórd_ão ~rofe~do ·pelo STF nos autos do Recurso Extraordinário n9 88.78-0, indo n9 353, de 1979, que uassegura a continuidade do pagamento de benefício constituciOnalidade dos artigos 287 e 288 da Lei n• 2.087, de 20-12-74 do
pelo INPS, até que haja revisão do m'esmo pela Junta de Recursos da Previ: Município de Tupã, Estado de São Paulo. Relator: Senador Amarai Furian.
dência Social". Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: pela constitu- Parec~r: favorável, nos term~s ?o Projeto de Resolução que apresenta. O pa·
cionalidade ejuridicidade do projeto; favorável, no mêrito. Adiada a votação . recer e aprovado, por unamm1dade. 2) Projeto de Lei da Câmilra n'i' 6 de
da matêria, a pedido do Relator, Senador Nelson Carneiro, para nele intro- 1980, que "dã nova redação ao caput do art. 2• da Lei n• S.86I, de 12 de' deduzir novos esclarecimentos. Item 16- Projeto âe Lei do Senado n9 355, de zembro de 1972, que autorizou a constituição. da Companhia Imobiliária de
1979, que ..concede auxílio-funeral aos inválidos e aos maiores de 70 anos Brasília-TERRACAP, e acrescenta parágrafo renumerando os demais".
abrangidos pela Lei no 6.187, de II de dezembro de 1974". Relator: Senador ~e:a~or: Senador Murilo Badaró. Parecer: favorável, por constitucional e
Nelson Carneiro. Parecer: por audiência do Ministério da Previdência e As- JUndico. Aprovado, por unanimidade. 3) Projeto de Lei do Senado n9 358 de
sistência Social. Aprovado, por unanimidade. Item 17 - Projeto de Lei do 197?, que ~'dispõe sobre a instituição do Sistema do Menor, a execução' do
Senado n9 359, de 1979, que udetermina a fixação obrigatória de critérios ob- P-:ojeto Dom Bosco, e dA outras providências". Relator: Senador Bernardino
jetivos para a realização de despesas com publicidade e divulgação efetuadas VIana. Pare~er: pela anex.ação do projeto ao PLS n• 278, de 1979. Aprovado,
pela Empresa Brasileira de Notícias". Relator: Senadoc Nelson Carneiro. por unamm1dade. 4) ProJeto de Lei do Senado n• 362, de 1979 que "altera
Pare~er: pela.constitucionalidade ejuridicidade do projeto. Aprovado, por dispositivo da Lei n9 6.718, de 12 de novembro de 1979". Rela~or: Senador
unamm1dade. Item 18- Projeto de Lei do Senado n•_372, de 1979, que "con- Almi: P.into. Parecer:· favorável, por constitucional e jurídico. Aprovado, por
cede abono anual aos idosos e inválidos". Relator: Senador Nelson Carnei- unamm1dade. 5) Projeto de Lei do Senado n9 2, de 1980, que '~dispõe sobre a
ro. Parecer: por audiência do Ministério da Previdência e Assistência Social. escolha e a nomeação dos dirigentes das fundações de Ensino Superior". Re·
Aprovado, por unanimidade. Item 19- Projeto de Lei do Senado n9 225, de lator:. Senador Almir Pinto. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico.
1978, que "altera a redação dos artigos 9• e69 .da Lei no 3.807, de 26 de agosto Em d1sc~ssão o parecer, a presidência defere pedido formulado pelo Sr. Senade 1960 - Lei Orgânica da Previdência Social". Relator: Senador Almir Pin- dor Munlo Badaró e concede-lhe vista do projeto. 6) Projeto de Lei da Câmato. Parecer: contrário, por incoristitucional. Aprovado, por unanimidade. ra n• 93, de 1979,que "modifica a redação do caput do art. IS da Lei n• 6.032,
Item 20- Projeto de Resolução n• 53, de 1979, que "modifica o inciso II do de 30 de abril de I974 (Regimento de Custas da Justiça Federal)". Relator:
art. 339, da Resolução n• 58, de 1972 (Regulamento Administrativo do Sena- Senador Aloy~io Chaves. Parecer: favorável. Aprovado, por unanimidade. 7)
do Federal)". Relator: Senador Almir Pinto. Parecer: contrário, por injuri- ProJeto de Lei do Senado n• 231, de 1978, que "introduz modificação na Lei
dicida_de e inconveniência. ~provado, por unanimidade. Item 21 - Projeto n9 5.107, de l3 de setembro de 1966, que institui o Fundo de Garantia do
de Lei do Senado n• 343, de 1979, que "dispõe sobre retificação de correção ~emp~ de Ser:'i~": ~elazor: Sen~dor Helvídio Nunes Parecer: pela constitusalarial quando ocorrerem erros no cálculo do índice de Preços do Consumi- ciOnahdade_e jUndicidade do proJeto, contrArio, quanto ao mêrito. Sem deba~
dor.'' • Relator:. Senador Moacyr Dalla. Parecer: cqntrârio, por injurídica. tes e sem votos discordantes, o parecer é aprovado, por unanimidade. 8)
Adiada a apreciação do parecer do Relator, por determinação da PresidênCia. Eme~das n9s 1 e 2, de Plenário, ao Projeto de Lei do Senado n9 192, de 1979,
Item 22--:" Proje:o de Lei do Senado n• !32, de 1978, que "dispõe sobre apo- que confere aos vendedores autônomos o direito ao 139-salãrio e determina
sentadona especial para os guardas-chaves, manobreiros e controladores de outras providências". Relator: Senador Aloysio Chaves. Parecer: contrArio
trãfego ferroviário". Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: con- às emendas, por irtjuridicidade. Aprovado, por unanimidade. A PreSidência
trArio, por injurídica. Adiada a apreciação do Parecer do Relator, por deter- a~olhe sugestão formulada pelo Sr. Senador Murilo Badaró e, com a anuênminação d.a Presidência. Item 23- Projeto de Lei do Senado n• 346, de 1979, cia do Relator da Matéria, Sr. Senador Bernardino Viana, determina .o adiaque "modifica a redação do art. SOS do vigente Código Civil (Lei n• 3.071 de mento da apreciação do seu parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n'i' 80
l'i' de janeiro de 1916)''. Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: don- de 1979, para ~e~_anexado ao PLCn9 68, de 1979. Face a ausência dos Relato~
trâri?, por inoportuno. Adiada a apreciação do Parecer do Relator, por de- res, Srs. ·:Senadores Lenoir VargaS, Raimundo Parente, Nelson Carneiro,
termmação d_a Presidência. Item 24 - Projeto de Lei do Senado n9 56, de Moacyr Dalla e Franco Montoro, a Presidência determina a 'apreciação dos
I979- Complementar, que '~cria a Região Metropolitana de Goiânia-GO, seus pareceres sobre os seguintes projetes: Projeto de Lei da Câmara n'i' 99 de
na forma do art. 164 da Constituição Federal". Relator: Senador Tancredo 1979; Ofício "S" n• 23, de 1979, do Sr. Presidente do Tribunal de Contas''do
Neves. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Estando a matéria· Distrito Federal; Projeto de Lei da Câmara n• 28, de 1977; Projeto de Lei do
com vist~ _ao Sr. Senad~r Murilo Badaró, a 'Presidência concede-lhe a palavra Se~ado n• 353, de !979; Projeto de Lei do Senado n• 374, de 1979; Projeto de
~ara en~utu. o se~ voto en: separado que conclui pel.a rejeição do projeto, por ~e1 do Se~ado no06, de 1980; Projeto de Lei do Senado n• 343, de !979; Promconst1tuc10nahdade. Discutem a proposição os Srs. Senadores Tancredo JOio de Lei do Senado n• 132, de 1978; Projeto de Lei do Senado n• 346 de
Neves, Relator, o Sr. Senador Aloysio Chaves e Murilo Badaró. Encerrada a 1979; Projeto de Lei do Senado n' 350, de 1979; Projeto de Lei do Senad~ n•
discu:..;ão e posto em votação o parecer do Relator, Senador Tancredo Neves, 150, de 1978; Projeto de Lei do Senado n• 285, de 1978; Projeto de Lei do Seé o mesmo aprovado, com voto vencido, em separado, do Senador Murilo na~o n' !63, de 1979; Projeto àe Lei do Senado n• 121, de 1979; e Projeto de
Badaró.
Lei do Senado n9 721, de ~979. Encerrada a apreciação das matérias constan. Nada mais ha~endo a tratar, encerra~se a reunião, lavrando eu, Daniel te~ da pauta. ~onCeae a Palavra ao Sr. Senador Aloysio Chaves, que propõe
Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata que lida e aprovada, sejam subme~1dos a votos os projetes com "vista" relacionados na pauta, basserá assinada pelo Sr. Presidente.
tando, para tsso. estar presente o Relator, mesmo que as conclusões sejam
contraditórias. Discutem a P:roposta os Senadores Hugo Ramos, Aderbal JuCOMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
r~ma, Lázaro Barboza e Aloysio Chaves. Encerrada a discussão e tendo em
4• REUNIÃO, REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 1980
vtsta as ponderações feitas pelos SeriadorCs Hugo Ramos e Lãzaro Barboza a
Às dez horas do dia vinte e seis de março de mil novecentos e oitenta, na Pr~si.dência ~etermina que se aguarde duas sessões para que o Senador q~e
Sala Clóvis Bevilácqua, sob a Presidência do Sr. Senador Henrique de La sohc.Itou a vista com?~reça à reunião da Comissão para defender o seu ponto
Rocque, Presidente, reúne-se a Comissão de Constituição e Justiça, com a de v1sta sobre a rnatena que lhe fora despachada. Expirado o referido prazo,
presença dos Srs. Senadores Aloysio Chaves, Helvídio Nunes, Bernardino os pareceres e os votos em separado serão então submetidos à deliberação do
Viana, Almir Pinto, Murilo Badaró, Aderbal Jurema, Hugo Ramos, Amaral plenário da Comissão.
Furlan e Lázaro Barboza.
Nada mais havendo a tratar, encerra·se a reunião lavrando eu Daniel
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores José
Sarney, Moacyr Dalla, Raimundo Parente, Leite Chaves, Nelson Carneii'o, Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Áta: que lida e a~f.ovada,
será assinada pelo Sr. Presidente:
Paulo Brossard e Franco Montoro.
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MESA

LIDERANÇA DO BlOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL - PDS

Presidente

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
PMDB

luiz Viana

Líder

1 '-Vlce-Prosfdente

Paulo Brossard

Vlce-Líderes

Vlca .. Líderes

Aderbal Juremo
Aloysio Chave$
Bernardino Viana
José Lins
tomanta JUnior
Moacyr Dolla
Murilo Badaró
Saldanha Derzi

Nilo Coelho

2•-VIce-Presldonte

Lide r
Jt~rbas

Humberto Lucena
Jose Richa
Marcos Freire
Mauro Benevides
Nelson Carneiro
Orestes Quércia
Pedro Simon
Roberto Saturnino

Dlnarte Mariz

1 •-Secretário
Alexandre Costa

2•-Socretárlo
Gabriel Hermes

3•-Secretárlo

Passarinho

tlDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

Lourival Baptista

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO POPULAR - PP

4'-S•crotário

Líder

leite Chaves

Gilvan Rocha

Gastão Müller

Líder

Suplentes do Secretários

Vlce-Lídores

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT

Jorge Kalume
Benedito Canelas
Passos P8rto

Evelásio Vieira
Al~!rto Silva

Henrique Sonti\lo

Suplentes

Titulares

COMISSOES

Líder

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL -

(COF)

(11 membros)
Diretor: Ant6nio Carlos de Nogueira
tocai: Anexo 11 - Térreo
Téllefone: 223-6244 e 225-8505 - Ramais 193 e 257

A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTES

.Chefe: Cândido Hippertt
Local: Anexo 11 - Têrr&a
Telefone: 225·8505 - Rt~mais 301 e 313

COMISSÃO DE AGRICULTURA (7 membros}

1. Mendes Canale
2. José lins
3. Eunice Michiles
4. Vicente Vuolo

l. Raimundo Parente
2. Alberto Silva
3. Almir Pinto

1, Evandro Carreira
2. Agenor Mario
3. Mauro Benevides

1. Marcos Freire
2. Humberto Lucena

COMPOSIÇÃO

Presidente: Jessé Freire
Vice·Presidente: Lózaro Barboza

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilacqua" - Anexo 11 - Ramal 623

(CA)
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (15 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Henrique de La Rocque
1'01-Vice·Presidente: Aloysio Chaves
2'01-Vice-Presidente: Hugo Ramos

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

1. Jutahy Magalh6es
2. Affonso Camargo
3. João Calmon

Passos P8rto
Benedito Canelas
Pedro Pedrouian
José üns

1. E~lásio Vieira
2. leite Chaves
3. José Richa

1 . Agenor Maria
2. Amoral Peixoto

As:isknte: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 307
ReuniOes: Quartas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sola "Ruy Barbosa" - Anexo 11 Ramais 621 e 716

COMISSÃO OE ASSUNTOS REGIONAIS -

(7 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Mondes Canele
Vice-Presidentez Agenor Maria

(CAR)

Titulares

Suplente~s

1. Henrique de la Rocque

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

Suplentes

1. Jessê Freire
2. José Sarney
3. Passos Pôrto
4. Saldanha Derzi
5. Affonso Camargo
6. Murilo Badaró
7. Benedito Ferreira

1. José Guiomard
2. Tt~rso Outra
3. Benedito Canelas
4. Moacyr Oalla

1, Itamar Franco

1. Henrique Sontillo
2. Rol?erto Satumino
3. Gilvan Racho

(CCJ)

COMPOSIÇÃO

Presidente: Evelásio Vieira
Vice-Presidente: Leite Chaves

Titulares

2. làzaro Barboza
3. Adalberto Seno
4. Mauro Benevides

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Rt~mol 306
Reuniões: Quintas-feiras, Os 10:00 horas
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 - Ramais 621 e 716
COMISSÃO 'oE ECONOMIA -

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

Helvidio Nunes
José Sarney
Aloysio Chaves
Aderbt~l Juremo
Murilo Badaró
Moacyr Delta
Amaral Furlan
Raimundo Parente

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

Hugo Ramos
Leite Chaves
Lázaro Barboza
Nelson Carneiro
Paulo BrosSCJrd
Franco Montoro

1. Cunha lima
2. Tancreâo Neves
3. Dirceu Cardoso

Assistente: Maria Heleno Bueno Brand6o - Ramal 305
ReuniOes: Quartas-feiras, Os 10;00 horas
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623

(CE)

( 11 membros)

Lenoir Vargas
João Calmon
Almir Pinto
Milton Cabral
Bernardino Viana
Amon de Mello

COMPOSIÇÃO

Presidente: Teotônio Vilela
Vice-Presidente: Roberto Saturnino
Titulares

Suplentes

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

Arnon de Mello
Bernardino Viana
José tins
Jessé Freire
Milton Cabral
Benedito Canelas
Luiz Cavalcante

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Roberto Satumino
Teotónio Vilela
Marcos Freire
Pedro Simon

1, José Richa
2. Orestes Quércia
3. Tancredo Neves

Helvídio Nunes
Alberto Silva·
Benedito Ferreira
Vicente Vuolo
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Assistenfel Daniel Reis de Souza - Ramal 675
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo li -Ramais 621 e 716

1. franco Montare
2. Humberto Lucena
3. Jaison Barreto

1. Nelson Carneiro
2. Marcos Freire

COMISSÃO DE EDUC,ÇÃO E CULTUR'- (CEC)

Assistente: Leila Leivos ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - An_exo 11 - Ramal 623

{9 membros)
COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA (7 membros)

Titulares

Suplentes

1. João Calmon
2. Tarso Outra
3. Jutohy Magalhães
4. Aloysio Chaves
5. Aderbal Juremo
6. Eunice Michiles

1. Josó lins
2. Arnon deMe11o

COMPOSIÇÃO

3. Jorge Kalume

Presidente: Arnon de Mello
Vice·Presidente: Alberto Silvo

4. Pedro Pedrouion

1. Marcos Freire
2. Gilvan Rocha

3. Franco Montara

Assistente: Sêrgio da Fonseca Braga - Ramal 307
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "CióYis Bovilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623

COMISSÃO DE FIN,NÇAS -

COMPOSIÇÃO

Presidente: Cunha Lima
Vice·Presidente: Tancredo Neves

1. Raimundo Parente
2. Amon de Mello
3. lomanto Júnior
4. Affonso Camargo
5. VIcente Vuolo
6. Alberto Silva
7. Amaral Furlan
8. Jorge Kalume
9. Jutahy Magalhães
1O. Mendes Canele

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

1. Cunha Lima
2. Tancredo Neves
3. Roberto Satumino
4. Amoral Peixoto
5. Pedro Simon
6. Mauro Benevides
7. Teotõnio Vilela

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

COMJSSÀO DE SAÚDE
(7 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Gilvon Rocha
Vice-Presidonhl: Henrique Sontillo

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

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

Luiz Cavalcante
Milton Cabral
Alberto Silva
Arnon de Mello

1. Din::eu Cardoso
2. Itamar Franco
3. Henrique Santillo

1. Gilvan Ra.cha
2. Roberto Soturnino

COMISSÃO DE REDAÇÃO -

Suplentes

(CME)

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
.4.

1. Saldanha Dorzi
2. Jorge Kolume
3. Benedito Canelas

lomonto Júnior
Almir Pinto
Alberto Silvo
José Guiomard

1. Gilvon Rocha
1. José Richa
2. Adalberto S~~~na
Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 2. Henrique Santillo
3. Joison Barreto
Reuniõesl Quartos-feiras, às 11 :00 horas
Local. Anexo "B" - Solo ·ao lado do Gab. do Sr. Senador
Assistente: Lêdo Ferreiro da Rocha - Ramal 312
Joào Basco - Ramal 484
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621 e 716

(CF)

(17 membros)

Titulares

1. Marcos Freire
2._ Mauro Benevides
-3. Leite Chaves

Paulo Brossord
Nelson Carneiro
Itamar Franco
José Richa
Amaral Peixoto
Tancrodo Neves

Assistente: Cândido Hippertt - Ramais 301 e 313
Reuniões: Quartos-feiras, às 11:00 horas
Local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716

Presidente: João Calmon
Vice·Presidente: Jutohy Magalháes

1, Adalberto Seno
2. Evelásio Vieira

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

763

(CR)

(5 membros)

Saldanha Derzi
Henrique de La Rocque
Jeué Freire
José Sarney
Milton Cabral
José Guiomard

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL (7 membros)

COMPOSIÇÃO

Presidentel Dirceu Cardoso
Vice-Presidente: Adalberto Sono
Titulares

Suplentes

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

1. João Colmon
2. Murilo Badoró
:t José Sarney

1. Dirceu Cardoso
2. Adalberto Sena

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Quintas-feiras, à5 9130 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo li - Ramal 623

COMPOSIÇÃO

Presidente: Jorge Kolume
Vice·Presidente: Mouro Benevides

1. Hugo Ramos

Assistente: Mario Therezo Mage~lhães Motto Reuniões: Quintas--feiras, às 12:00 horas
Local: Solo "Clóvis Bevilócquo" - Anexo 11 -

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES -

(CSN)

Titulares

Suplentes

I.
2.
3.
4.

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

Jorge Kalume
Luiz Cavalcante
Murilo Badaró
Benedito Ferreira

Ramal 134
Ramal 623

(CRE)

( 15 membros)

1. Mouro Benevides
2. Agenor Mario
3. Hugo Ramos

1. Cunha limo
2. Jaison Sarreto

Assistente: lêda Ferreira do Rocha - Ramal 312
Reuniões: Quartos-feiras, às 9:30 horas
Local: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -Ramais 621 e 716

COMPOSIÇÃO
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL -

(CLS)

Presidente: Torso Outro
1?-Vice-Presldente: Saldanha Oerzi
2'1'-Vice-Presidente: Lomanto Júnior

(9 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Helvidio Nunes
Vice·Presidente: lenoir Vargas
Titulares

Suplentes

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

1.
2.
3.
4.

lenoir Vergas
Helvidio Nunes
Jessé Freire
Moac:yr Oallo
Henrique de La Rocque
Aloysio Chaves

Jutahy Magalhães
Raimoodo Parente
Eunice M!chiles
Benedito Canelas.

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

1. Aloysio Choves
2. Pedro Pedrossian
3.' Henrique de lo Rocuque
4. José Guiomard
5. Luiz Cavalcante
ó.

5.
6.
7.
8.
9.

Tarso Outro
Bernardino Viana
Saldanha Derzi
lomanto Júnior
Mendes Canele
Aderbol Juremo
Almir Pinto
Lenoir-Vargos
José Sarney

COMISSÀO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL -

(CSPC)

(1 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Evondro Carreira
Vice-Presidonte: Humberto Lucena
Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

1. Affonso Camargo
2. Pedro Pedrouian
3. Aderba[ Juremo

Raimundo Parente
Henrique de La Rocque
Bernardino Viana
Alberto Silva
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1. Evandro Carreira
2. Humberto Lucena
3. Lázaro Barboza

B) SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E OE INQU!:RITO

Titulares

Suplentes

1. Benedito Ferreira
2. Vicente Vuolo
3. Pedro Pedrossian
4. Affon$0 CamarWJo

t. Passos Pôrto
2. lomanto Júnior
3. Alberto Silvo

1. Evandro Carreira
2. Lázaro Borboza
3. Orestes Quércla

1. leito Chaves
2. Agenor Maria

1. Orestes Qu6rcia
2. Evelósio Vieira

Assistentez Leilo leivas Ferro Costa - Ramal 497
Reuniõesz Quintas-feiras, às 9z30 horas
Local: St;~la "Ruy Ekubosa"- Anexo Jl -Ramais 62le 716

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PÚBLICAS - (CT)
(7 membros)

Comissões Temporários

Assistente: Leila leivas Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo l i Ramais 621 e 716

COMPOSIÇÃO

Presidonto: Benedito Ferreira
Vice-Presidento1 Vicente Vuolo

Chefe: Alfev de Oliveira
Local: Anexo 11 - Térreo
Telefone: 225-8505- Ra'mol 303
1} ComiH6es Temporórlas para Projetas do Congresso Nado·
na I
2) Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e
4) Comissão Mista do Projeto do Lei On;amentória {art. 90 do
Regimento Comum)
Assistentes de Comissões, Haroldo Pereira Fernandes- Ra·
mal 674i Cleldo Maria B.F. Cruz- Ramal 598, Mauro Lopes
do Sá - Ramal 310 - Helena lsnard Accavhy Sarros dos
Santos- Ramal314; Elizabeth Gil Barbosa Vianna- Ramal
314; Nadir Ferreira da Rocha - Ramal 702.

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORA.RIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1979

HORAS

TERÇA

SALAS

ASSISTENTE

09,30

SALAS

ASSISTENTE

C.F.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

GUILHERME

RUYBARBOSA
Ramais-621 e716

LEI LA

C.A.R.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

GUILHERME

C.S.P.C.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

LEI LA

ASSISTENTE

c. E. c.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

SÉRGIO

C.D.F.

RUYBARBOSA
Ramais- 621 e 716

FRANCISCO

10,30

c.s.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 o 716

L~DA

11.00

C.l.S.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

LEI LA

12,00

C. R.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

MARIA
THEREZA

QUARTA
C.S.N.

C.C.J.

SALAS
RUYBARBOSA
Ramais- 621 e 716
CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-62.3

09,30

LEI LA

CA

C. E.

C.R,E.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 o 716

HELENA
SERGIO

RUYBARBOSA
Ramais- 621 e 716

DANIEL

RUY BARBOSA
Ramais--'- 621 e 716

CÂNDIDO

11,00
C.M.E.

ANEXOuB"
Ramal- 484

10,00

MARIA

1o,oo

1Q,3o

QUINTA

C.T.
10,00

HORAS

HORAS

FRANCISCO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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Seção 11
ANO XXXV- N• 025

QUINTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 1980

BRAS(LIA- DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§

}9,

da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do

Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N• 8, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n' 1.705, de 23 de outubro de 1979, que "dispõe quanto à obrigatoriedade de
recolhimento antecipado, pelas pessoas tisicas, do imposto de renda sobre os rendimentos que especifica".

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.705, de 23 de outubro de 1979, que "dispõe quanto à obrigatoriedade de recolhimento antecipado, pelas pessoas físicas, do imposto de renda sobre os rendimentos que especifica".
Senado Federal, 9 de abril 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 LEGISLATIVO N• 9, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei no 1.706, de 23 de outubro de 1979, que "altera dispositivos da Lei n• 6.468,
de 14 de novembro de 1977, modificada pelo Decreto-lei n' 1.647, de 18 de dezembro de 1978, regulando a tributação simplificada para pequenas e médias empresas, e dá outras providências".

Artigo único. 1!: aprovado o texto do Decreto-lei n' 1.706, de 23 de outubro de 1979, que "altera dispositivos da Lei
n• 6.468, de 14 de novembro de 1977, modificada pelo Decreto-lei n' 1.647, de 18 de dezembro de 1978, regulando a tributação
simplificada para pequenas e médias empresas, e dâ outras providências".
Senado Federal, 9 de abril 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 LEGISLATIVO No 10, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n' 1.704, de 23 de outubro de 1979, que "altera a legislação do imposto sobre
a renda que incide sobre o lucro das pessoas jurídicas, modifica o sistema de correção monetária de débitos fiscais, e dá outras providências''.
Artigo único. É aprovado o tei<to do Decreto-lei n' 1.704, de 23 de outubro de 1979, que "altera a legislação do imposto
sobre a renda que incide sobre o lucro das pessoas jurídicas, modifica o sistema de correção monetária de débitos fiscais, e dá outras providências".

Senado Federal, 9 de abril de 1980. -

Senador Luiz Viana. Presidente.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I -ATA DA 30• SESSÃO, EM 9 DE ABRIL DE 1980

1.1 - ABERTURA
1.2 1.2.1 -

EXPEDIENTE
Mensagens do Senhor Presidente da República

1.2.6 -

Discursos do Expediente

SENADOR LUJZ CAVALCANTE- Memorial das instituições de
Classe da Cana, Açúcar e Álcool do Nordeste, publicado em órgãos da
imprensa do País, .sobre a crise que se verifica na agroindústria canaviei·
ra.

SENADOR PEDRO SIMON- Situação em que se encontra a agricultura do Estado do Rio Grande do Sul.
- N• 67 j80 (n• 115/80, na origem), referente ao Projeto de Lei da
SENADOR NELSON CARNEIRO- Congratulando-se com o Se·
Câmara n• 91/79 (n• 1.731/79, na origem), que inclui o curso superior de
Nutricionista entre os enumerados pela Lei n'? 6.433, de 15 de julho de nhor P~esidente da República, pela auspiciosidade de decreto baixado por
1977, para ingresso na Categoria FunciomU. de Sanitarista. (Projeto que se Sua Excelência, dispondo sobre a transferência de servidor público da adtransformou na Lei n• 6.773, de 7 de abril de 1980.)
· ministração direta e autárquica, que estiver regularmente matriculado em
curso universitário.
Submetendo à de/iberaçdo do Senado as seguintes matérias:
SENADOR HUMBERTO LUCENA - Telex recebido dos Presi-Projeto de Lei do Senado n9 41/80-DF, que fixa os valores de reQentes da Associação dos Plantadores de Cana-de-Açúcar dos estados que
tribuição de empregos que integram as Categorias Funcionais de Assistenmenciona, sobre a posição a ser assumida pela classe em defesa do atendi~
te Jurídico e Procurador Autárquico, do Grupo-Serviços Jurídicos, do
menta de suas reivindicações.
Plano de Classificação de Cargos do Serviço Civil do Distrito Federal, insSENADOR ORESTES QUERCIA- Presença do Sr. Ministro da
tituído pela Lei n• 5.920, de 19 de setembro de 1973, e dã outras provi·
Justiça na inauguração dos trabalhos da Comissão Parlamentar de ln·
ciências.
- Projeto de Resolução n~' 3/80, que reduz alíquotas máximas do quérito que examina a violência urbana, suas causas e conseqüências.
imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias.
SENADOR ITAMAR FRANCO- Solicitando da Mesa, esclarecimentos sobre a realização de estágio universitário no Senado.
1.2.2 - Pareceres
Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:

Referentes às seguintes matérias:
-Projeto de Lei da Câmara n• 8/79 (n• 2.509-B/76, na Casa de origem), que acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho.
- Projeto de Lei da Câmara n• 8/80 (n• 114-Cj79, na Casa de origem), que permite o abatimento, da renda bruta, de despesas relativas a
tratamento de dependente excepcional.
-Projeto de Lei da Câmara n• 3/80 (n• 1.706-B/79, na Casa de origem), que concede pensão especial a Joana da Silva, e dã outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n• 74/78 (n' 2.136-B/76, na Casa de
origem), que dispõe sobre a concessão de adicional de periculosidade aos
vigias e guardas de segurança.
-Projeto de Lei do Senado n• 181/79, que modifica a redação dos
artigos 149 e 150, da Consolidação das Leis do Trabalho, estabelecendo
regime especial de férias aos embarcadiços de unidades mercantes utilizadas de barra a fora.

1.2. 7 -

Comunicação da Presidência

- Convocação de sessão -extraordinária a realizar-se hoje, às 18 hoR
r as e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.
1.2.8 -

Requerimentos

N~'

49/80, de autoria do Sr. Senador Gilvan Rocha, de convocação
do Sr. Ministro Waldir Mendes Arcoverde, titular da Pasta da Saúde, peR
rante a Comissão de Saúde para prestar informações que menciona.
- N9 50/80, de autoria do Sr. Senador Dirceu Cardosol solicitando
seja fornecida certidão de que não pertence a nenhum bloco parlamentar
com assento no Senado. Deferido.
-

1.3 -

ORDEM DO DIA

-Projeto de Lei do Senado n• 305/77-Complementar, de autoria do
Sr. Senador Itamar Franco, que dá nova redação aos§§ 2<?, 39, 49 e 5~?, c
acrescenta parágrafos (antigos c novos) à Lei n9 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional). (Apreciação preliminar da consti1.2.3 - Comunicação da Presidência
- Referente a substituição de páginas no texto da Convenção Inter- tucionalidade.) Votação adiada para a sessão de amanhã, nos termos do
nacional de 1974, sobre a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, objeto Requerimento n• 51/80.
- Projeto de Lei do Senado n• 100/79, de autoria do Sr. Senador
do Projeto de Decreto Legislativo n9 2/80, por ter nele verificado a existência de erros redacionais e datilográficos, em atendimento ao solicitado Franco Montoro, que concede aposentadoria especial aos artistas e aos
técnicos em espetãculos de diversões. (Apreciação preliminar da constitu~
pelo Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores através do Aviso
cionalidade.) Votação adiada para reexame da Comissão de Constituição e
n• 7/680.3 (013).
Justiça, nos termos do Requerimento n9 52/80, tendo usado da palavra
1.2.4 - Requerimento
no encaminhamento de sua votação o Sr. Franco Montoro.
-Projeto de Lei da Câmara n• 36/79 (n• 1.967j76, na Casa de ori- N• 48/80, de autoria do Sr. Senador Jarbas Passarinho solicitando
autorização do Senado para integrar a Comitiva que acompanharã o Se- gem), que altera a redação do art. 9<? da Lei n9 6.439, de 19 de setembro de
1977, que ..institui o Sistema Nacional de Previdência Social, e dâ outras
nhor Presidente da República ao Paraguai.
providências". Rejeitado. Ao Arquivo.
1.2.5 - Leitura de projetos
-Projeto de Lei da Câmara n• 62j79 (n• 3.316/77, na Casa de ori·
- Projeto de Lei do Senado n• 42/80, que modifica e acrescenta dis- gem), que altera os arts. 16 e 25 da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965positivos no art. 511 di Consolidação das Leis do Trabalho, para o fim de Código Eleitoral. Aprovado nos termos do substitutivo da Comissão de
aperfeiçoar o texto concernente à conceituação de categoria profissional Constituição e Justiça. À Comissão de Redação.
- Projeto de Resolução n~' 48/79, de autoria do Sr. Senador Humdiferenciada.
-Projeto de Lei do Senado n• 43/80-Complimentar, de autoria do berto-Lucena, que altera o art. 440 do Regimento Interno do Senado FeSr. Senador Helvídio Nunes, que dá nova redação ao item I, do art. 2<? da deral. Discussão adiada para a sessão de 7 de maio de 1980, nos termos do
Requerimento n<? 53/80, após usarem da palavra os Srs. Humberto LuceLei Complementar n• I, de 9 de novembro de 1967.
- Projeto de Lei do Senado n• 44/80 de autoria do Sr. Senador Lã· na, Mauro Benevides, Dinarte Mariz e Dirceu Cardoso.
- Projeto de Lei do Senado n• 102/79, de autoria do Sr. Senador
zaro Barboza, que dá 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 Orestes Quércia. que acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do
Trabalho. Rejeitado. Ao Arquivo.
e cria a Comissão de ·vai6fes Mobiliários.
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-Projeto de Lei do Senado n• 53/79, de autoria do Sr. Senador Nel- Funcionârios Civis da União, consubstanciando as pretensões do funcioson Carneiro, que acrescenta e altera dispositivo na Lei n9 6.179, de 11 de nalismo público brasileiro, especialmente a revisão semestral de vencidezembro de 1974, que instituiu amparo previdenciârio para os maiores de mentos e o 13Q salârio.
setenta anos e para os inválidos. (Apreciação preliminar da constitucionaSENADOR GASTÃO MVLLER- Carta-aberta da Associação·
lidade e juridicidade.) Discussão adiada para reexame da Comissão de Mato-grossense de Professores, dirigida ao Governador do Estado de
Constituição e Justiça.
Mato Grosso. de protesto contra a situação em que se encontra o magis- Projeto de Lei do Senado n• 57/79, de autoria do Sr. Senador
tério daquele Estado.
Henrique Santillo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as sociedades de
SENADOR FRANCO MONTORO- Centenãrio da emancipação
economia mista e empresas públicas manterem o controle das respectivas
subsidiárias, nas condições que especifica. (Apreciação preliminar da política de Guarulhos - SP.
constitucionalidade e juridicidade.) Discussão encerrada, após usar da pa1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESlavra o Sr. Henrique Santillo. voltando à c~missão competente em virtude SÃO. ENCERRAMENTO.
do recebimento de emenda em plenârio.
2 - ATA DA 31' SESSÃO, EM 9 DE ABRIL DE 1980
- Projeto de Lei do Senado n• 307/79, de autoria do Sr. Senador
Franco Montoro, estabelecendo que quando o empregador deixar de de2.1 -ABERTURA
positar o FGTS o empregado poderá considerar rescindido o contrato e
2.2
- EXPEDIENTE
pleitear a devida indenização. {Apreciação Preliminar da jupdicidade.)
Discussão adiada para a sessão do dia 7 de maio próximo. nos termos do
2.2.1 - Comunicações
Requerimento n' 55f80.
-Dos Srs. Senadores Amaral Furlan e Jessê Freire, referentes a fi1.4- MAT~RIA APRECIADA APÓS A ORDEM DO DIA
liação partidária de S. Ex•s
Requerimento nQ 48/80. lido no Expediente da presente sessão.
2.3 - ORDEM DO DIA
Aprovado, após parecer da comissão competente.
-Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, sobre a Mensagem
1.5 - DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR MURILO BADARO- Formulando votos de pleno êxito à viagem do Presidente João Figueiredo ao Paraguai.
SENADOR PAULO BROSSARD, como L!der- Situação da triticultura e da sojicultura gaúcha face ao atual valor bâsico de custeio do trigo e ao tabelamento do óleo e farelo de soja em preços inferiores àqueles
alcançados por esses produtos no mercado brasileiro.

n' 65f80 (n' 113/80, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Doutor Leopoldo
César de Miranda Lima Filho, para exercer o cargo de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Lopo de Carvalho Coelho. Apreciado em sessão secreta.
2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

SENADOR JOSE UNS, pela Liderança- Comentârios ao assunto
objeto do discurso do orador que o antecedeu na tribuna.

3 - ATO DO PRESIDENTE
- N• 8, de 1980. (Republicação.)

SENADOR LÁZARO BARBQZA -Criação do tribunal Regional
do Trabalho com sede: em Brasflia. Esclarecimentos no tocante à aquisição, pelo Governo Federal, de gado gordo para formação de estoque reguladores de entressafra.

4 - ATA DE COMISSÃO

SENADOR MAURO BENEVIDES- Apelo ao Diretor-Geral do
DASP para que diligencie: a elaboração definitiva do novo Estatuto dos

5 - MESA DIRETORA
6- LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTARES
7-

COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES_

ATA DA 30• SESSÃO, EM 9 DE ABRIL DE 1980
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 46' Legislatura
PRESIDtNCIA DO SR. NILO COELHO
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

gem), que inclui o curso superior de Nutricionista entre os enumera-

dos pela Lei n•6.433, de l5dejulho del977, para ingresso na CategoJorge Kalume- Aloysio Chaves- Be.fnardino Viana- Helvidio Nu- ria Funcional de Sanitarista. (Projeto que se transformou na Lei n•
nes- Almir Pinto- José Lins- Mauro Benevides- Agenor Maria- Di· 6.773, de 7 de abril de 1980.)
narte Mariz- Humberto Lucena- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Teotónio Vilela- Jutahy Magalhães- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- MoaMENSAGENS
cyr Dalla- Nelson Carneiro- Itamar Franco- Tancredo Neves- Amaral Furlan - Henrique Santillo - Lázaro Barboza - Benedito Canellas Do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do
Gastão Müller- Mendes Canale- Saldanha Derzi- Affonso Camargó- Senado as seguintes matérias:
Paulo Brossard - Pedro Simon.
MENSAGEM N• 68, DE 1980
O SR- PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o com(n• 116/80, na origem)
parecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
O Sr. }Q-Secretãrio procederá à leitura do Expediente.
Nos termos do art. 51, combinado com o art. 42, item V, da Consti·
E lido o seguinte
tuição, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Governador do DisEXPEDIENTE
trito Federal, o anexo projeto de lei que ~'flXa os valores de retribuição de empregos que integram as Categorias Funcionais de Assistente Jurídico e ProcuMENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
rador Autárquico, do Grupo-Serviços Juridicos, do Plano de Classificação de
Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado:
Cargos do Serviço Civil do Distrito Federal, instituído pela Lei nQ 5.920, de
N• 67(80 (n• 115(80, na origem), de 7 do corrente, referente ao 19 de setembro de 1973, e dá outras providências".
Projeto de Lei da Câmara n• 91, de 1979 (n• I. 731(79, na Casa de o riBrasília, 8 de abril de 1980. -João Figueiredo.
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E. M. N• 020/79-GAG
Brasília, }9 de novembro de 1979

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Brasília, em

ExcelenUssimo Senhor Presidente da República:
Com a implantação, nos órgãos Relativamente Autônomos e Autarquias, do Plano de Classificação de Cargos instituídos pela Lei n9 5.920, de 19
de setembro de 1973, verificou-se a necessidade de se incluir no GrupoServiç'os Jurídicos, desse Plano, as Categorias Funcionais de Assistenfe Jurídico e de Procurador Autárquico, a exemplo do que ocorre no Grupo de igual
denominação, do Plano de Classifica_ção de Cargos da União, instituído pela
Lei n• 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
E: de se esclarecer que o Grupo-Serviços Jurídicos do Plano de Classificação de Cargos do Dis'trito Federal foi incialmente criado com uma única
Categoria Funcional, qual seja a de Procurador do Distrito Federal, e que a
inclusão de novas Categorias Funcionais nesse GI1lpO ficou vedada pelo Art.
39 da Lei n9 5~995, de 18 de dezembro de 1973, assim redigido:
..Art. 39 O Grupo-Serviços Jurídicos ê constituído por uma
única Categoria Funcional de Procurador do Distrito Federal, de-

signada pelo Código SJ-90 1".
Com a revogação, porém, do dispositivo acima citado, pela Lei n9 6.375,
de 26 de novembro de 1976, foi poSsível a inclusão, no Grupo, das Categorias
Funcionais de Assistente Jurídico e Procurador Autãrquico, o que se efetivou
através do Decreto n9 4. 736, expedido por este Governo em 2 de julho de

Abril de 1980

de

de 1980.
ANEXO

ArL 19 da Lei n9

'3RUPO

Serviços
Jurídicos
Código

CATEGORI~S

FUNCIONAIS

Assistente Jurídico
Classe Especial
Classe '"C"
Classe ''B"

Classe "A"
Procurador Autárquico
Classe Especial

Classe"C"
Classe "B"
Classe"A"

Referências de Salário, por Classe

54
49

a

44

a

37

a

57
53
48
43

Referências de Salários, por Classe
a
57
54

49

a

44

37

a

53
48
43

Nestas condições, consubstanciando a proposição, o Governo do Distrito Federal elaborou o anexo anteprojeto de lei, que tenho a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência, para enviá ao Senado Federal, se Vossa
Excelência assim- eStiver de acordo.
Apresento a Vossa Excelência as expressões do meu mais alto apreço e
profundo respeito. - Aimé Aicibíades Silveira Lamaison, Governador.

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 41, DE 1980-DF
Fixa os valores de retribuição de empregos que integram as Categorias Funcionais de Assistente Jurídico e Procurador Autárquico, do
Grupo-Serviços Jurídicos, do Plano de Classificação de Cargos do
Sefviço Civil do Distrito Federal, instituído pela Lei n9 5.920, de 19 de
setembro de 1973, e dá outras providências.
O Senado Federal decreta:
Art. J9 Ãs classes de empregos hitegrantes das Categorias Funcionais
de Assistente Jurídico e Procurador Autárquico, do Grupo-Serviços Jurídicos, do Plano de Classificação de Cargos do Distrito Federal, instituído pela
Lei n9 5.920, de 19 de setembro de 1973, correspondem às Referências de salário eStabelecidas no Anexo desta Lei.
Parágrafo único. Os valores mensais de salários das referências de que
trata este artigo são os fixados na escala constante do Anexo III do Decretolei n9 1.462, de 29 de abril de 1976, reajustados de conformidade com o Anexo

III do Decreto-lei n• 1.738, de 21 de dezembro de 1979.

de 1980

de

CilOIGO

REFERE:NCIAS DE SAL~R!O
POR CLASSE

Assistente Juridi co

LT-SJ-902

Classe
Classe
Classe
Classe

especial
"C"
"B"
"A"

- 54 a 57
-49a53
-44a48
- 37 a 43

Procurador Autãrqui co

LT-SJ-903

Classe
Classe
Classe
Classe

Especial
"C"
"B"
"A"

-54 a 57
- 49 a 53
-44a48
-37a43

SJ-900

ou
LT-SJ-900

1979.
Resta agora fixar as referências de salários para as classes de empregos
que integram as Categorias Funcionais de Assistente Jurídico e ·Procurador
Autárquico, o que, nos termos do art. 59,§ 29, da Lei n'1 5.920, de 1973, deverá
ser objeto de Lei.
Como as Categorias Funcionais de Assistente Jurídico e Procurador Au~
tárquico já integ-ram o Grupo~Serviços Jurídicos do Plano de Classificação de
Cargos da União, e como os cargos efetivos, em ambos os Planos, têm sempre
os mesmos vencimentos ou salários, o Governo do DiStrito Federal ent~nde
que, a exemplo do que ocorre na União, deverão ser fixadas as seguintes referências de salários para os empregos que integram as diversas classes das Categorias Funcionais em questão:

, de

Referências de salário das Classes de empregos que integram as Cate~
gorias Funcionais de Assistente Jurídico e Procurador Autárquico, do
Grupo-Serviços Jurídicos, do Plano de Classificação de Cargos de que
trata a Lei n9 5.920, de 19 de setembro de 1973.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N• 5.920- DE 19 DE SETEMBRO DE 1973
Estabelece diretrizes para a classificação de cargos do Serviço
Civil do Distrito Federal e de sUas Autarquias, e dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Senado Federal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. J9 A classificação de cargos do Serviço Civil do Distrito Federal e
de suas Autarquias obedecerá às diretrizes estabelecidas na presente Lei.
Art. 29 Os cargos serão classificados como de provimento em comissão
e de provimento efetivo, enquadrando~se, basicamente, nos seguintes Grupos:
I-

De Provimento em Comissão
Direção e Assessoramento Superiores.

De Provimento Efetivo
II - Polícia Civil;
III -Tributação, Arrecadação e Fiscalização;
IV - Serviços Auxiliares;
V -Artesanato;
VI ---Serviços de Transporte Oficial ê: Portaria;
VII- Outras Atividades de Nível Superior;
VIII- Outras Atividades de Nível Mêdio.
Art. 39 Segundo a· correlação e afinidade, a natureza dos trabalhos ou
nível de conhecimentos gerais aplicados, cada Grupo, abrangendo várias atividades compreenderá:
I - Direção e Assessoramento Superiores: os cargos de direção e assessorarnento superiores da administração cujo provimento deva ser regido pelo
critérTO--da confiança, segundo for estabelecido em regulamento.
II- Polícia Civil: oS cargos -com atribuições de natureza policial.
fii- Tributação, Arrecadação e Fiscalização: os cargos com atividades
de tributação, arrecadação e fiscalização de tributos do Distrito Federal.
IV -Serviços Auxiliares: os cargos de atividades administratiVas em geral, quando não de nível superior.
V- Artesanato: os cargos de atividades de natureza permanente princi~
pais ou auxiliares, relacionados com os serviços de artífice em suas várias mo~

dalidades.
VI- Serviços de Transporte Oficial e Portaria: os cargos de atividades
de portaria e de transporte oficial de passageiros e cargas.
VII- Outras Atividades de Nível Superior: os demais cargos para cujo
provimento se exija diploma de curso superior de ensino ou habilitação legal
equivalente.
VIII- Outras Atividades de Nível Médio: os demais cargos para cujo
provimento se exija diploma ou certificado de conclusão de curso de grau mé~
dio ou habilitação equivalente.
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menta de cargos, no Plano de Classificação decorrente desta Lei, serão estabelecidas e disciplinadas mediante normas regulamentares específicas, não se
de preferência, objeto de execução indireta, mediante contr~to, de acordo lhes aplicando as disposições a respeito contidas no Estatuto dos Funcionários Públicos- Civís da União.
.
com o artigo 10, § 7<~, do Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967.
Art. 14. Os atuais Planos de Classificação de Cargos do Serviço Civil
Art. 49 Outi'os grupos com caracterfsticas próprias, diferenciados dos
relacionados no artigo anterior, poderão ser estabelecidos ou desmembrados do Distrito Federal, a que se referem a Lei n~t 3.780, de 12 de julho de 1960, e
daqueles, se o justificarem as necessidades da administração, mediante decre- o Decreto-lei n~t 274, de 27 de fevereiro de 1967, e legislação posterior, são
considerados extintos, observadas as disposições desta Lei.
to do Governo do Dístrito Federal.
Art. 59 Cada Grupo terá sua própria escala de nível, a ser aprovada
Parágrafo único. Â medida que for sendo implantado o novo Plano, os
mediante decreto, atendendo primordialmente, aos seguintes fatores:
cargos remanescentes de cada categoria, classificados conforme o sistema de
I - importância da atividade para o desenvolvimento do Distrito Fe- que trata este artigo, passarão a integrar um Quadro Suplementar e, sem prejuizõ âas promõções e aCCSsos que couberem, serão suprimidos, quando vaderal;
garem.
I I - complexidade e responsabilidade das atribuições exercidas; e
Art. 15. Esta Lci entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
III- qualificações requeridas para o desempenho das atribuições.
§ f9 Não haverá correspondência entre os itíveis dos diversos Grupos as disposíções em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1973; 152• da Independência e 85• da Repara nenhum efeito.
§ 2~t Os vencimentos correspondelite53.os níveis da escala de que trata pública. - EMILIO G. MI!:DICI -Alfredo Buzald.
este artigo serão fixados por lei.
DECRETO LEI N• 1.738, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1979
Art. 61t A ascensão e a progressão funcion_ais obedecerão a critérios seReajusta os vencimentos, salários e proventos dos servidores civis
letivos, a serem estabelecidos através de regulamentação própria, associados
do Distrito Federal, e dá outras providências.
a um sistema de treinamento e qualificação destinado a assegurar a permanente atualização e elevação do nível de eficiência do funcionalismo.
Art. 79 O Governo do Distrito Federal elaborará e expedirá o novo
(Às Comissões de Constituição e Justiça, do Distrito Federal e de
Plano de Classificação de Cargos, total ou parcialm"ente, mediante decreto,
FinanÇas.)
observadas as disposições desta Lei.
Art. 8~t A implantação do Plano será feita por órgãos, atendida uma esMENSAGEM N• 69, DE 1980
cala de prioridade na qual se levará em conta preponderantemente:
(N• 120/80, na origem)
I - a implantação prévia da reforma adminístrativa, com base na Lei n~t
4.545, de lO de dezembro de 1964, e Decreto-lei n• 200. do 25 de fevereiro de
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
!967;
Nos termos do artigo 23, §59, da Constituição, tenho a honra de submeII - o estudo quantitativo e qualitativo da lotação dos órgãos, tendo em
vista a nova estrutura e atribuições decorrentes da providência mencionada ter à elevada apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição
de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o Projeto de Resono item anterior; e
!11 - a existência de recursos orçamentários para fazer face às respecti- lução que '"reduz a1íquotas mãximas do imposto sobre operações relativas à
circulação de mercadorias".
vas despesas.
Brasília, 9 de abril de 1980. -João Figueiredo.
Art. 99 A transposição ou transformação dos cargos, em decorrência
E.M. n• 55
da sistemática prevista nesta Lei, processar-se-á, gradativamente,
Em 31-3-80
considerando-se as necessidades e conveniências da Administração e, quando
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
ocupados, segundo critérios seletivos a serem estabelecidos para os cargos integrantes de cada Grupo, incluSive atravês de treinamento intensivo e obrigaTenho a honra de encaminhar à elevada apreciação de Vossa Excelência
tório.
o incluso_ projeto de resolução objetivando reduzir as alíqOotas máximas,
Art. 10. A Secretaria de Administração do Dis-trito Federal expedirá as para as operações interestaduais entre contribuintes, do imposto sobre openormas e instruções necessárias e coordenará a execução do novo Plano, para rações relativas à circulação de mercadorias (ICM), de modo a assegurar meaprovação, mediante decreto.
lhor e mais justa distribuição da receita, em benefício das Regiões Norte,
§ 19 A Secretaria de Administração do Distrito Federal promoverá as Nordeste e Centro-Oeste. Hoje, tais alíquotas máximas estão fixadas em
medidas necessárias para que o plano seja mantido permanentemente atuali- quinze por celltO, quando a salda da mercadoria~ promovida nas Regiões Suzado.
deste e Sul, e em dezesseis por cento, quando promovida nas Regiões Norte,
§ 29 Para correta e uniforme implantação do Plano, a Secretaria de Ad- Nordeste e Centro-Oeste.
ministração do Distrito Federal promoverá gradativa e obrigatoriamente o
2. O§ 5' do artigo 23 da Constituição estabelece que o Senado Federal,
treinamento de todos os servidores que participarem da tarefa, segundo pro- mediante resolução tomada por iniciativa do Presidente da República, fixarã
gramas a serem estabelecidos com esse objetivo.
as alíquotas máximas do !CM para as operações internas, as interestaduais e
Art. II. Fica a Secretaria de Administração do Distrito Federal com a as de exportação, proibindo a diferenciação das alíquotas em função do tipo
incumbência de:
de I!lercadoria.
I - determinar quais os Grupos ou respectivos cargOs- a serem ahraÕ.gi3. O referido tributo substituiu o antigo imposto sobre vendas e consigdos pela escala de prioridade a que se refere o artigo 89 desta Lei.
nações (IVC) e deste se distancia por desprezar a referência às categorias
II -orientar e supervisionar os levantamentos, bem como realizar o·s es- jurídico-formais - venda$ e consignações - e por não incidir em cascata.
tudos e análises indispensáveis à inclusão dos cargos no novo Plano; e
4. Dentre os impostos sobre vendas, que, em última análise, oneram o
III- manter com o órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Admi.. consumo, aquele calculado sobre o valor acrescido ~sem dúvida alguma tecnistraçào Federal os contatos necessários para que haja uniformidade de nicamente mais perfeito. SOmente lhe excede em méritos o imposto cobrado
orieritação dos trabalhos de elaboração e execução do Plano de Classificação exclusivamente na operação final de circulação para o consumidor, que, ende Cargos de que trata esta Lei com os de elaboração e execução do Plano tretanto, apresenta sérios inconvenientes, pois funda toda a arrecadação nas
operações realizadas por comerciantes varejistas, universo de difícil controle
previsto na Lei n• 5.645, de 10 do dezembro de 1970.
Art. 12. O novO Phlno de Classificação de Cargos, a ser instituído em devido ao seu grande número e, em geral, ao seu precário nível de organiaberto de acordo com as diretriZes expressas nesta Lei, estabelecerá um nú- zação empresarial.
mero de cargos inferior, em relação a cada grupo, aos atualmente existentes.
5. No Brasil, a tributação do valor acrescido é obtido mediante a deterParágrafO único. A não observância da norma contida neste artigo so- minação constitucional de abater-se em cada operação, segundo o disposto
mente será permitida:
em lei complementar, o montante do mesmo imposto cobrado nas operações
a) mediante redução equivalente em outro grupo, de modo a não haver anteriores pelo próprio ou por outro Estado.
aumento de despesas; ou
- 6. Embora tecnicamente mais aprimorado que o antigo IVC, o ICM
b) em casos excepcionais, devidamente justificados, se inviável a provi- pode criar distorções quanto à distribuição espacial da renda, na medida em
dência indicada na alínea anterior.
que assegura maior arrecadação relativa aos Estados mais desenvolvidos, visArt. !3. Observado o disposto na Seção VIII, do Capítulo VJI, do Títu- to serem estes os que produzem maior valor agregado econômico, que é o
lo I, da Constituição e, em particular, no seu artigo 97, as formas de provi- fundamento do tributo.
vação, custódia, operação de elevadores, limpeza e outras assemelhadas serão
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7. Contemplando essa realidade e atento à necessidade de equilíbrio,
fortalecimento e unidade da federação, o Legislador Constituinte procurou
assegurar a melhor distribuição da receita -~o _imposto, instituindo a alíquota
interestadual. Mediante o estabelecimento de uma alíquota interestadual
mais reduzida que a aHquota interna, permite~se ao Estado onde a mercado~
ria hã de ser consumida maior volume de receita do que normalmente lhe se..
ria conferido, uma vez que, tratando-se de imposto não cumulativo, a arrecadação que deixar de ser realizada numa operação será recuperada na subseqUente.
8. A alíquota reduzida, tem, pois, em vista assegurar melhor distribuição da receita entre as unidades da federação. Em outras palavras, a aliquota do imposto é transitoriamente mais reduzida, a fim de que, na sucessiva operação realizada, o Estado onde a mercadoria for consumida se possa
apropriar de parcela maior de arrecadação.
9. O 19 Relatório da Comissão de Reforma do Minist~rio da Fazenda,
responsâvel pela elaboração, em 1965, do anteprojeto de reforma do Sistema
Tributário Nacional, que se transformou posteriormente na Emenda n9 18 à
Constituição de 1946, acentua vigorosamente esses aspectos:

LEGISLAÇÃO. CITADA
RESOLUÇÃO No 129 -

DE 28 DE NOVEMBRO DE !979

Estabelece alíquotas máximas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do§ 59, do artigo
23, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte Resolução:
Art. 19 As alíquotas máximas do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias serão as seguintes:
I - para as operações internas e interestaduais:
a) nas Regiões Sudeste e Sul:
I - 15% (quinze por cento) em 1980;
2 - 15,5% (quin<e inteiros e cinco dêcimos por cento) em 1981;
3 - 16% (dezesseis por cento) em 1982 e exercicios subseqUentes.
b) nas Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste: 16% {dezesseis por cento) em 1980 e exercícios subseqüentes.
I I - para as operações de exportação:
13% (treze por cento) em 1980 e eXercícios subseqUentes.
ArL 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Luiz Viana - Presidente do Senado Federal.

~~Esta última observação" - dedutibilidade do imposto pago
nas operações anteriores, inclusive em outros Estados - uevoca o
problema, cruciante e sempre agudo, da tributação das operações de
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.)
comércio interestadUal, a que se fez referência na critica do sistema
vigente e no início desta justificativa do artigo 14. Para eliminar em
definitivo esse obstáculo à integração do regime tributário, a ComisPARECERES
são propõe a única medida que, embora corajosa, lhe parece eficaz:
PARECERES Nos 117 E 118, DE 1980
a fixação de uma aUquota-teto para o imposto incidente sobre as
operações interestaduais, assim entendido todas as que destinem a
Sobre o Projeto de Lei da Cãmara no 08, de 1979 (nO 2.509-B, de
mercadoria a outro Estado. Essa solução, fazendo desaparecer as
1976, na Casa de origem), que "acrescenta dispositivo à Consolidação
aluais desigualdades tributárias entre Estados produtores e Estados
das Leis do Trabalho''.
consumidores, ao mesmo tempo respeita, ou restaura, as autonoPARECER No 117, DE 1980
mias políticas, jurídicas e financeiras de uns e de outros. Permite ela
Da Comissão de Legislação Social
abandonar as ficções legais a que tiveram de recorrer o Decreto-lei
no 915, de 1938, e a Lei no 4.299, de 1964, e que, em última anãlise
Relator: Senador Jessé Freire
assemelharam à venda, em benefício do Estado de origem, a simples
A matéria sob exame, originâria da Câmara dos Deputados, objetiva
transferência da mercadoria, ao mesmo tempo que negavam, ao Estado de destino, a tributação da venda efetivamente realizada em acrescentar parágrafo ao art. 132 da Consolidação das Leis do Trabalho,
seu Território (in Reforma Tributária Nacional, 17, Fundação Ge- aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de }9 de maio de 1943, a fim de incluir,
entre as hipóteses de falta ao trabalho sem prejuízo do salário, a ausência do
túlio Vargas, 1766, pãg. 49).
·
empregado no dia de seu aniversário natalício.
Designado relator nesta Comjssão, o ilustre Senador Franco Montoro
10. Em face do exposto, proponho a Vossa Excelência encaminhar ao
Senado Federal o anexo Projeto de Resolução alterando a Resolução n9 129, manifestou~se pela aprovação do referido projeto, nos termos do substitutivo
de 29 de novembro de 1979, para o fim específico de, em atenção à preocu- que apresentou.
O parecer do relator, todavia, não foi acolhido pela comissão, cabendopação aqui exposta, incluir um item fixando a alíquota interestadual eiltre
c.ontribuintes em onze por cento, salvo quando se tratar de operação de circu- nos, então, a redação do vencido.
Como salientado pelo ilustre Senador Franco Montoro, o artigo 132 da
lação praticada em Estados da Região_$udeste ou Sul destinand_o mercadorias para Estados do Norte, Nordeste oU Centro-Oeste, hipóteses em que a Consolidação das Leis do Trabalho, pela superveniência do Decreto-lei
aliquota será de dez por cento em 1980, nove e meio por cento em 1981 e, a n9 1.535, de 13 de abril de 1977, passou a versar matêria distinta da que o au~
tor pretendia modificar, razão pela qual se impôs a alteração consubstanciapartir de 1982. nove por cento.
da em substitutivo.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos
O Decreto-lei acima referido foi o que, modificando o sistema de propor~
do meu mais profundo respeito. --Ernam;~ Galvêas, Ministro da Fazenda. cionalidade das férias do empregado, estabeleceu o aumento de sua duração,
de vinte dias úteis para trint:i dias corridos, após doze meses de vigência do
contrato de trabalho.
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 3, DE 1980
A Consolidação das Leis do Trabalho jâ permite a ausência do empregado ao serviço em inúmeras situações, ou seja, naS hipóteses de falecimento do
Reduz alíquotas máximas do Imposto sobre Operacões relativas
cônjuge,- ascendeltte, descendente, irmão ou dependente; de casamento; de
à Circulação de Mercadorias.
nascimento de filho; de doação voluntâria de sangue; de alistamento eleitoral;
de cumprimento de exigências do Serviço Militar; de maternidade ou aborto
o- Senado Federal resolve:
não criminoSo; de acidente do trabalho; além daquelas determinadas pela ne~
Art. 19 Ficam acrescentados ao artigo 19 da_Resolução n'il 129, de 28 de cessidade de responder a inquérito administrativo ou de cumprir ordem de
novembro de 1979, o item e o parâgrafó seguintes:
prisão preventiva.
Quer nos parecer, pos conseguinte, que esse elenco de situações só deva
''III~ para as operações interestaduais que destinem mercadoser aumentado, ainda mais, em casos peculiaríssimos, sobretudo por saberrias a contribuintes para fins de industrialização ou comercialimos que, nas pequenas empresas, a ausência de um único empregado é capaz
zação: II% (onze por cento)."
de prejudicar a continuidade de todO o trabalho ali desenvolvido.
"Parágrafo ónico. Nas operações de que trata o item III, proE o problema da continuidade do trabalho é tão importante que, para
movidas nas Regiões Sudeste e Súl com destino às Regiões Norte,
assegurá-la, em algumas Nações, os feriados são sempre comemorados no úlNordeste e Centro-Oeste, a alíquota será:
timo dia útil da semana.
a) !0% (dez por cento) em 1980;
O fato do empregado comemorar o seu aniversário natalício ao término
b) 9,5% (noVe inteiros e cinco décimos por cento) em 1981;
da jornada diâria de trabalho ou de transferir essa comemoração para o fim
c} 9% (nove por cento) em 1982 e exercícios subseqUentes."
de semana, se, por um lado, evita transtornos ao empregador, por outro, não
Art. 29 Esta Resolução entrarâ em vigor na dilf3 de sua publicação. lhe acarreta qualquer prejuízo.

Abril del980

Quinta·feira 10 771

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio I!)

Ademais, ausentando-se neste dia, como pretende o projeto, o empregado deixará de receber as demonstrações de efetividade de muitos dos seus
companheiros de trabalho.
À vista do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara n9
8, de 1979.
Sala das Comissões, 7 de junho de 1979.- Helvidio Nunes, PresidenteJessé Freire, Relator- Aloysfo Chaves- Henrique de La Rocque- Jaison
Barreto, vencido - Franco Montoro, vencido, com voto em separado Moacyr Dalla - Humberto Lucena, vencido.

VOTO VENCIDO, EM SEPARADO DO SR. SENADOR FRANCO
MONTORO:
O presente projeto, de autoria do Deputado Frederico Brandão, acres·ccnta parãgrafo ao art. 132 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei n9 5.452, de lt de maio de 1943, a fim de permitir ao empregado faltar ao trabalho no dia de seu aniversârio, sem qualquer prejuízo de
natureza salarial.
Na Casa de origem, a matéria foi apreciada e aprovada pelas Comissões
de Constituição e Justiça, de Trabalho e Legislação Social e de Finanças, e,
no Senado, foi distribuída às de Legislação social e de Finanças.
Justificando a proposição, assim se manifesta -seu ilustre autor:
uBem sei que a muitos o presente projeto de lei parecerá sem
objetivos sociais muito definidos e até mesmo com alguma carac-terística de medida meramente paternalista.
Creio, contudo, poder tranq-uilamente dcfcndê~lo à vista dos re-flexos que a medida nele preconizada terá no rendimento do traba·
lho, na produtividade, enfim, de uma pessoa que constate ser a lei
trabalhista preocupada até mesmo com questões de ordem sentimental, em seu beneficio.
Com efeito, seja em razão de nossa origem e formação latina,
(com bastante lugar em nossa alma para as coisas do sentimento, do
coração), seja porque o dia do aniversário já constitui uma tradição
familiar em todos os lares brasileiros, o fato é que todos sentimos
grande alegria e realização pessoal quando podemos comemorá~lo,
ainda que em festa simplérrima, ao lado das pessoas que nos são caras.
O dia do aniversário é, normalmente, um dia de introspecção
pessoal, de alegria, de saudável convivência com a família. Serâ,
contudo, um dia de frustrações e de tristezas, se o trabalhador tiver
que passâ~lo por inteiro no próprio trabalho ou, então, se, faltando
ao trabalho para comemorá~lo em companhia da família, vier a per~
der o salário a ele correspondente."
O art. I• do projeto estã assim redigido:
••Art. 19 É acrescentado ao art. 132, da Consolidação das Leis
do Trabalho, o seguinte § 3•:
"Atr. 132 .......................................... ..
§ I•
.............................................. ..
§ 2•
............................................... .
§ 3• Ao empregado é facultado faltar ao trabalho no dia so
seu aniversário, sem qualquer prejuízo de natureza salarial, permiti~
do o desconto da jornada respectiva no período de férias."

Ocorre, todavia, que O 'Projeto de lei sob exame foi apresentado em 1976
e, posteriormente, todo o Capitulo V do Titulo II da Consolidação das Leis
do Trabalho, exatamente o relativo à segurança e medicina do trabalho, foi
substancialmente modificado pelo Decreto~lei n9 1.535, de 13 de abril de
1977.
Assim sendo, o artigo 132 da Consolidação das Leis do Trabalho não é
mais o que dispõe sobre a duração das férias e, por conseguinte, não cogita
das hipóteses de faltas ao serviço, pois, com o advento do retrocitado decreto·
lei, a matêria passou a ser tratada no artigo 130.
Ressalte~se, ainda, que, por imperativo da melhor técnica legislativa, o
§ }9 do citado disposi~ivo deverá ter alterada a sua redação para não conflitar
com o que se pretende acrescer.
A vista do exposto, e como a falta do empregado, em tais circunstâncias,
não acarretará ônus ao empregador. pois este poderâ descontá~la do período
aquisitivo de férias daquele, somos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n~' 8, de 1979, nos termos da seguinte

EMENDA N• I - CLS
(Substitutivo)
Altera a redaçào do art. 130 da Consolidação das Leis do Traba~
lho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O artigo 130 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943, com as alterações do
Decretowlei n~' 1.535, de 13 de abril de 1977, passa a viger com as seguintes
modificações:
I - o § }9 passa a ter a seguinte i-edação:

u§ l~' f: vedado descontar, no período de férias, as faltas do
empregado ao serviço, exceto as verificadas na hipótese do § 39.''

II -

~ acrescentado o seguinte §

3•:

Ao empregado é permitido faltar ao trabalho no dia do
seu aniversário natalício, sem que sofra qualquer desconto de natu~
reza salarial."
Art. 2"' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam~se as disposições em contrário.
Sala das Comissões,
1979. - Franco Montoro.
"§ 3•

PARECER N• 118, DE 1980
Da Comissio de Finanças
Relator: Senador Lomanto Júnior
O Projeto, de autoria do ilustre Deputado Frederico Brandão, acrescenta parãgrafo ao art. 132 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado
pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943, facultando ao empregado
faltar ao trabalho no dia de seu aniversário, sem qualquer desconto no salãrio.
Justificando a medida proposta, seu Autor alinhou diferentes conside~
rações, assim encerradas:

uo dia do aniversário é, normalmente, um dia de introspecção
pessoal, de alegria e de saudável convivência com a famflia. Será
contudo, um dia de frustrações e de tristezas, se o trabalhador tiver
que passá-lo por inteiro no próprio trabalho ou, então, se, faltando
ao trabalho para comemorá~lo em companhia da família, vier a per~
der o salário a ele correspondente.''
Na Câmara, o Projeto teve tramitação tranqUila, com pronunciamentos
favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho e Legislação
Social~ de Finanças. Nesta Casa, a matéria foi distribuída a dois Orgãos Téc~
nicas: Comissões de Legislação Social e de Finanças.
A Comissão de Legislação Social do Senado, ao examinar a propositura,
ponderou ter sido a mesma apresentada em 1976, tendo ocorrido posterior~
mente- pelo Decreto-Lei n9 1.535, de 1977- uma substancial modificação
do Capítulo V do Título II da Consolidação das Leis do Trabalho, capítulo
que trata da segurança e medicina do trabalho.
O citado DecretowLei n9 1.535 modificou o sistema de proporcionalida~
de das terias do empregado, estabelecendo o aumento de sua duração, de vin~
te dias úteis para trinta dias corridos, após doze meses de vigência do contrato de trabalho. Permanecem, outrossim, lembra ainda o parecer prolatado
pela Comissão de Legislação Social, por dispositivos da CLT, licenças para
que o empregado falte ao trabalhCW~em prejuízos salariais, por motivos ligados a diferentes situações de ordem pessoal. Seria, pois, uma exorbitância,
acrescentar mais um, sabendo-se da importância econômica de que se reveste
para a empresa -em particular a pequena empresa, majoritária no País- a
presença diária de todos os seus empregados.
A aprovação do Projeto seria, pois, nociva ao interesse das empresas instrumentos e sustentáculos da economia do País e nada traria de fundamental ao assalariado, já atendido no direito de faltar, por justos motivos. A conclusão fo1, assim, nó ·sentido da inconveniência do Projeto ou, em outras palavras, pela sua rejeição.
Acatamos plenamente o pronunciamento da ilustrada Comissão de Legislação Social, que examinou a matéria no mêrito. Esta Comissão de Fi~
nanças estudaria as implicações fmanceiras do Projeto, admitimos, a partir
do momento em que estivesse reconhecida com clareza, pelo Órgão Técnico
da Casa competente para isso, a conveniência e oportunidade da medida sugerida pelo Deputado Frederico Brandão - o que não aconteceu, como vimos.
Face ao exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara
n• 8, de 1979 (n' 2.509/76, na Casa de origem).
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Dispõe o Projeto que o beneficio em questão, devido a partir do mês de
É o parecer.
Sala das Comissões, 27 de março de 1980.- CUnha Lima, Presidente- julho de 1976) é intransferível e inacumulãvel com quaisquer rendimentos reLomanto Júnior, Relator - Jutahy Magalhães - Raimundo Parente - J urge cebidos dos cofres públicos, inclusive pensão previdenciária, ressalvado o diKalume - Mendes Canale - Henrique de La Roeque - Saldanha Derzi - Al- reito de opção, e extinguir-se-ã com a morte da beneficiária.
A despesa decorrente do pagamento da pensão a que se refere o Projeto
berto Silva.
- é também uma de suas disposições - correrã à conta de Encargos Gerais
PARECER N• 119, DE 1980
da União - recursos sob a supervisão do Ministério da Fazenda.
Na exposição de motivos, com a qual o Senhor Ministro do Exército enDa Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara
n• 8, de 1980 (n' 114-C, de 1979, na Câmara dos Deputados), que caminhou o assunto à consideração do Senhor Presidente da República, está
"permite o abatimento, da renda bruta, de despesas relativas a trata- dito que o agricultor Fortunato Francisco de Oliveira foi vitimado pela explosão acidental de uma granada de mão ofensiva, encontrada em ãrea onde
mento de dependente excepcional".
foram realizados exercícios com o emprego de Pelotões Especiais integrantes
Relator: Senador Raimundo Parente.
das Unidades subordinadas à 6• Região Militar.
Na forma regimental~ vem ao exame da Comissão de Finanças Projeto
O lamentável acidente- prossegue o documento citado- foi objeto de
de Lei da Câmara que permite o abatimento, da renda bruta, de despesas re- . Inquérito Policial-Militar, instaurado por ordem do Comandante do 359 Balativas a tratamento de dependente excepcional.
talhão de Infantaria, na qual ficou caracterizada a responsabilidade civil da
A proposição é de iniciativa do nobre Deputado Carlos Santos, quedes- União.
taca em sua justificação:
O Projeto foi examinado, na Câmara, pelas Comissões de Constituição e
••sabe-se que a maioridade civil se verifica quando a pessoa físi- Justiça e de Finanças. O plenârio daquela Casa acabou por aprovar a redação
ca atinge 21 anos de idade, momento em que está- quando estâ- originai, acatando, apenas, urna das duas emendas a ele formuladas pela Coapta para reger a sua pessoa e administrar os próprios bens, poden- missão de Constituição e Justiça, com vistas a razões de técnica legislativa.
No Senado, foi o Projeto encaminhado a esta Comissão de Finanças, a
do praticar todos os atos da vida civil.
Nos termos do nosso projeto, duas são as condições básicas 4-12-79.
A Proposição veio ao Congresso, enviada pelo Senhor Presidente da Repara a ampliação dos casos de abatimento por dependente excepcional, relativamente ao Imposto de Renda: I•, subordinação econômi- pública, nos termos do art. 51 da Constituição.
A medida prevista atende a um justo e humano propósito; tem base legal
ca; 2•, trata-se efetivamente de pessoa excepcional. Mas ambas pree os recursos que a viabilizarão estão indicados com clareza no texto.
cisam ser provadas à Secretaria da Receita Federal.
Opino, pois, nos termos do exposto, pela aprovação do Projeto. :E: o paRelativamente à segunda condição, indispensável se tm:.na criar
a verificação da condição de deficiente fisico ou mental, e sua reno- recer.
Sala das Comissões, 27 de março de 1980.- Cunha Lima, Presidentevação a cada cinco anos, que é o prazo de lei (Civil). A providência
tem por objetivo prevenir a ação de pessoas que poderão tentar Lomanto Júnior, Relator- Jutahy Magalhães- Jorge Kalume- Raimundo
valer-se da exceção, incluindo em suas declarações dependentes que, Parente - Mendes Canale - Henrique de La Rocque - Saldanha Derzi Alberto Silva.
embora maiores de 21 anos, não são, de fato, excepcionais.
Portanto, não é, como pode parecer à primeira vista, providênPARECERES N•S 121 E 122, DE 1980
cia dispensável.
Quanto à regulamentação, prevista no art. 29, é medida necesSobre o Projeto de Lei da Câmara n' 74, de 1978 (n' 2.136sária. A Secretaria da Receita Federal, através de Portaria, é que deB/76, na Casa de origem), que "dispõe sobre a concessão de adicional
verá declarar, à vista da aprovação do nosso projeto e da sua transde periculosidade aos vigias e guardas de segurança".
formação em lei, a ampliação dos casos de abatimento por depenPARECER N• 121, DE 1980
dente excepcional, relativamente ao Imposto de Renda."
Da Comissão de Legislação Social
Na Câmara dos Deputados, o projeto logrou aprovação do Plenário,
Relator: Senador Humberto Lucena
após tramitar pelas Comissões de Constituição e Justiça, de Economia, Indústria e Comércio e de Finanças.
Reveste-se a proposição de grande alcance social, o que a recomenda
desde logo, à aprovação.
Sem dúvida, o excepcional não pode ainda tornar-se capaz de custear seu
próprio sustento aos 24 anos de idade. Este limite legal é para os estudantes
em condições normais de saúde.
E o projeto permite o abatimento até 40% (quarenta por cento) da renda
bruta do declarante do Imposto de Renda, ficando o Poder Executivo autorizado a discriminar em regulamento os documentos hâbeis à comprovação das
despesas com tratamento de dependente excepcional.
Trata-se de preencher uma lacuna da legislação do Imposto de Renda.
Ante as razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei da
Câmara n• 8, de 1980.
Sala das Comissões, 27 de março de 1980.- Cunha Lima, PresidenteRaimundo Parente, Relator- Jutahy Magalhães- Jorge Kalume- Mendes
Canale - Henrique de La Rocque - Mauro Benevides - Saldanha Derzi Alberto Silva.
PARECER No 120, DE 1980
Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara n9
3, de 1980 (Projeto de Lei n• 1.706-B, de 1979, na Câmara dos Deputados), que concede pensão especial a Joana da Silva, e dá outras providências.
Relator: Senador Lomanto Júnior
Pelo Projeto de Lei ora examinado, de iniciativa do Senhor Presidente da
República, é concedida a D• Joana Pereira da Silva, filha de Francisca Constança da Silva, nascida a 21 de março de 1927, em Santa Luz, Estado da
Bahia, companheira de Fortunato Francisco de Oliveira, falecido em 21 de
agosto de 1976, em conseqiiência de acidente ocorrido no dia 13 de julho de
1976, em área de instrução militar, a pensão especial, mensal, equivalente a
duas vezes o maior salário mínimo do País.

Originârio da Câmara dos Deputados, chega à consideração desta Casa,
o presente projeto que assegura aos vigias, como tais definidos no artigo 29,
um adicional de periculosidade, correspondente a trinta por cento da remuneração mensal respectiva.
Há, inicialmente, que considerar que a atividade profissional do vigia,
nesse conceito compreendidos os guardas de segurança, foi objeto de rigorosa
anãlise pelos estudiosos do Direito do Trabalho, e, sobretudo, pelos altos tribunais da justiça especializada, no que tange. principalmente, ao aspecto da
remuneração, de que o projeto cogita.
Assim é que, à época da elaboração da Consolidação das Leis do Trabalho, era pacífico que o preceito do artigo 62, letra "b", que estabelecia a jornada de IO horas de trabalho para os vigias, não lhes assegura va o direito à
percepção do adicional de 20% sobre a hora noturna. Posteriormente, com o
advento da Constituição de 1967, que fixou, sem restrições, que o salário noturno tem de ser superior ao diurno, entendeu o Tribunal Superior do Trabalho que essa disposição é auto-aplicável e, ao afirmar jurisprudência nesse
sentido, fez com que o referido adicional passasse a ser pago aos vigias.
Vê-se, pois, que, quanto à remuneração, o vigia já percebe, além do adicional de 20% sobre o seu salário, mais a remuneração correspondente a 2 horas de trabalho extraordinârio, uma vez que a sua jornada é de 10 horas e não
de 8, como é comum aos dem3.is trabalhadores.
Restaria, então, verificar-se o aspecto do trabalho diurno, esse normalmente prestado pelos chamados ••guardas de segurança". Sobre o salârio,
nesse caso, não incide qualquer adicional. como o projeto pretende, sob o
fundamento de que a atividade envolve risco de periculosidade.
Ora, os denominados adicionais de insalubridade e de periculosidade
também têm uma longa história em nosso direito positivo. Dispondo a Consolidação das Leis do Trabalho, no Capítulo V, do Título II, sobre as medidas de proteção à vida e à saúde do trabalhador, leis posteriores vieram a fixar acréscimos salariais compensatórios do trabalho exercido em condições
adversas. Sobre a matéria, o diploma legal de mais longa e controvertida vi-
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gência que houve foi o famoso Decreto-lei n9 -389/69, (JUe-CstabCieceu achamada verificação judicial de insalubridade e periculosidade, condicionando o
pagamento dos adicionais respectivos à constatação, por perícia, da existên~
cia daqueles fatores. Tal decreto, duramente criticado, provocou tormentosas
celeumas judiciais, vindo a ser, recentemente, revogado.
Especificamente sobre o adicional de periculosidade, vigorou a Lei
n9 2.573, de 1955, também jã revogada, disciplinando o pagamento do adicional para os trabalhadores em permanente contacto com inflamáveiS. Ou~
tra Lei, a de n9 5.880, de 1973, estabeleceu o mesmo direito para aqueles que
exercem atividades com explosivos.
De todas essas normas legais, inclusive as baixadas com a própria Consolidação das Leis do Trabalho, ficou, no entanto, um princípio que se consagrou: o de que não é possível se fixar, a priori ou por via de lei, quais as atividades que devam ser consideradas insalubres, penosas ou perigosas, competência que deve ser deferida ao Poder ExecutiVo, mais precisamente, ao Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho, do Ministério do
Trabalho.
Tal delegação encontra respaldo no fato de que, evoluindo constantemente as técnicas de proteção, de medicina, de higiene e de segurança do tra~
balho, determinada atividade, ontem enquadrada como pe:igosa ou insalubre, hoje pode não mais ser. Outras, por estudos e esta.tístJcas, vão sendo
enquadradas como atividades de_ risco. Ora, o Ministério do Traba~ho, por
simples Portaria, instrumento administrativo altamente_ flexível, va1 anual~
mente ajustando essas atividades, coisa que seria extremamente complexa se
tivesse que ser feita por via de lei.
Por issó-iifCSmo, ao reformular todo o Capítulo V, do Título II da Consolidação das Leis do Trabalho, pela Lei n'õl_ -~--~1~, _de 22 de dezembro de
1977 fato recentíssimo, portanto, entendeu o Congresso Nacional de deferir,
defiditivamente, ao Ministério do Trabalho, a iri"cumbência de fixar q~ais as
atividades merecedoras dos adicionais de periculosidade ou de insalubndade.
Assim não caberia à lei extravagante ou isolada, sem afronta ao texto
consolidado, que tem a hierarquia de um código, determinar se esta ou aquela
atividade é perigosa ou insalubre para os fins de percepção do respectivo adicional. De outro lado, o percentual proposto_ no projeto, 30%, jâ é o estabelecido pelo próprio artigo 193 da Consolidação.
Em conclusão. Considerando que os serviços de vigilância, se prestados
em horário noturno, jâ são contemplados com o adicional de 20% e, tendo
presente que o Congresso Nacional, hã pouco mais de um ano, deferiu ao Ministério do Trabalho a incumbência de fixar, mediante ato administrativo,
quais as atividades que devam ser consideradas _perigosa~ -~u insat~:~bres, somos de parecer contrário ao projeto, em faCe da suá manifesta inconveniência.
Sala das Comissões, 10 de maio de 1979.- He1vidio Nunes, Presidente
-Humberto Lucena, Relator- Jutahy Magalhães- Jessé Freire- L2noir
Vargas - J aison Barreto - Moacyr Dali a - Aloysio Chaves.
PARECER N• 122, De 1980
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Lomanto Júnior
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PARECERES N•S !23, 124 E 125, DE 1980
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9J81, de 1979, que modifica a
redação dos arts. 149 e 150, da Consolidação das Leis do Trabalho,
estabelecendo regime especial de férias aos embarcadiços de unidades
mercantes utilizadas de barra a fora.
PARECER N• 123, DE 1980
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Hugo Ramos

1. O Projeto sob exame, de autoria do nobre Senador Nelson Carneiro,
introduz modificações sistemáticas no regime de concessão de férias remuneradas à tripulação de embarcações mercantes.
2. O Projeto em foco preenche os requisitos da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. h dado ao legislador ampliar direitos dos trabalhadores, visando à melhoria de sua condição social (art. 165, caput, da Constituição Federal).
3. Isto posto, somos pela aprovação do Projeto.
.B o Parecer.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 1979. --Aioysio Chaves, Presidente em- exercício - Hugo Ramos, Relator - Almir Pinto - Bernardino
Viana - Tancredo Neves - Franco Montoro - Lázaro Barboza - Nelson
Carneiro.
PARECER N• 124, DE 1980
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Raimundo Parente
Com a proposição sob exame, o- ilustre Senador Nelson Carneiro preten~
de modificar a redação de dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, a fim de estabelecer, para os tripulantes de unidades mercantes utilizadas
no transporte marítimo de barra a fora, férias anuais de sessenta dias,
Em abono da sua iniciativa, salienta o autOr que ••em razão das características naturais de sUa atividade, o niarítimo permanece no local de trabalho, à disposição do armador durante as vinte e quatro horas do dia, perdurando tal situação por tempo indeterminado, sob condições as mais adversas,
até mesmo penosas, insalubre e perigosas. Mesmo os navios mais sofisticados
e de grande porte não operam sem ruí~o_. trepidação e oscilação, circunstân~
cias que obrigam o homem do mar a desenvolver sua atividade em condições
extramamente adversas.
Por outro lado, os trabalhadores em atividades normais podem repousar
em casa, no lar, finda cada jornada de trabalho. Isso não acontece com o
marítimo, que permãnece confinado, longe da farnilia durante meses a fio",
No âmbito da douta Comissão de Constituição e Justiça, a matéria foi
considerada constitucional, jurídica e de acordo com os requisitos de técnica
legislativa.
Ocorre, porém, que não só os dispositivos cuja redação o autor pretende
alterar, mas todos os demais, constantes do Capitulo IV do Título li da Consolidação das Leis do Trabalho, que tratam da concessão de férias, foram
modificados e remunerados pelo Decreto-lei n• 1.535, de 13 de abril de 1977.
Com isso, o art. 149 passou a versar sobre a prescrição do direito de reclamar a concessão de férias e não mais de assunto pertinente a férias de embarcadiços, que passou a ser tratado nos arts. 150 e seguintes.
A tentativa de concessão de férias mais prolongadas aos marítimos não é
idéia recerite. Na legislatura passada, projeto, de autoria do então Deputado
Josê Carlos Teixeira, intentou concedê--la, mas a iniciativa não prosperou,
sendo renovada agora, não só através desta proposição, como também do
Projeto de Lei nv 208, de 1979, apresentado na outra Casa dei Congresso Nacional, pelo ilustre Deputado Ulysses Guimarães.
Em que pesem os elevados propósitos do ilustre autor, não nos parece
justo conceder regime especial de férias a uma categoria profissional, deixando à margem de igual garantia outras que exercem suas atividades em condições tão ou mais penosas do que a que se pretende beneficiar.
À vista do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei do Senado n9
181, de 1979.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 1979.- Lenoir Vargas, Presidente- Raimundo Parente, Relator - Jutahy Magalhães- Eunice Míchiles
-Henrique de La Rocque.

A proposição em exame, de autoria do nobre Deputado Jorge Paulo) dis~
põe, nos seus três artigos, "sobre a concessão de adicional de periculosidade
aos vigias e guardas de segurança".
.
Aprovada na Câmarat com pronUnciamento favoráveis das Comissões
de Constituição e Justiça; de Trabalho e Legislação Social; e de Finançàs, da-·
quela Casa do Congresso, a matéria merece!-! D.est.a CaSa parecer contrário da
ilustrada Comissão de Legislação Social, que a examinou no mérito.
As razões aduzidas, contrariamente à aprovação do Projeto, foram bastante claras e seguras, evocando, inclusive, a existência de um quadro legal,
relativo ao assunto, que tornaria desaconselhável e exorbitante a transformação em Lei da medida de que trata o Projeto.
Dispensamo-nos, por isso niesmo; de maiores considerações sobre a propositura, pois, analisando~a do ângulo da Comissão de Finanças, observamos
que não haveria implicações financeiras a definir e avaliar, se admitida estâ,
em princípio - pela CLS - a inconveni~-Il~_i~_de sua aprovação.
Face ao exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara
n• 74, de 1978.
PARECER N• 125, DE 1980
Da Comissão de Finanças
É o parecer.
_ _
Sala das ComisSões, 27 de março de 1980. ~--CUDJiit Lima, PresidenteRelator: Senador Amaral Peixoto
Lomanto Júnior, Relator- Raimundo Parente- Jutahy Magalhães- Jorge
Em exame o Projeto de Lei do Senado que modifica a redação dos arts.
Kaiume- Mendes Canale- Henrique de La Rocque- Saldanha Derzi - Ai149 e I 50 da Consolidação das Leis do Trabalho, estabelecendo regime espeberto Silva.
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cia:l de férias aos embarcadiços de unidades mercantes utilizadas de barra a
fora.
A proposição ê de iniciativa do ilustre Senador Nelson Carneiro, queressalta em sua justificava:
..Assim, a proposição de férias de sessenta dias encontra perfeito embasamento nas particularidades do serviço desempenhado pelos marítimos.
Doutra parte, convêm assinalar que a nossa Marinha Mercante
passou nestes últimos anos, inegavelmente, por um processo de desenvolvimento acelerado, seja pela adoção de novas técnicas queresultaram em maior velocidade dos navios, seja pelo melhor rendimento operacional, fatos que têm determinado maior rotatividade
nas embarcações.
Então, deparamo-nos com as guarnições sendo requisitadas a
todo momento, sempre em alerta para o trabalho, no porto, no mar
ou em operações cujo pessoal, quase sempre, não tem ·a menor possibilidade do indispensável descanso e recuperação, acumulando
substancial e inevitável fadiga.
Ademais, em razão das características naturais de sua atividade, o marítimo permanece no local de trabalho, à disposição do armador, durante as vinte e quatro horas do dia, perdurando tal situação por tempo indeterminado, sob condições as mais adversas,
até mesmo penosas, insalubres e perigosas. Mesmo ·os navios mais
sofisticados e de ,grande porte não operam sem ruído, trepidação e
oscilação, circunstâncias que obrigam o homem do mar a desenvolver sua atividade em condições extremamente adversas.
Por outro lado, os trabalhadores em atividade normais podem
repousar em casa, no lar finda cada jornada de trabalho. Isto não
acontece com o marítimo, que permanece confinado, longe da
família durante meses a fio.
Tão ârduo e sacrificado é o trabalho do embarcadiço que os
responsáveis por algumas empresas empregadoras já procuram
amenizar-lhes os transtornos, através da implantação de novos regimes de tempo de atividade e de repouso.
São novos sistemas de duração das terias para o pessoal marítimo, alguns em função do tempo de permanência no mar, outros na
proporção do período de serviço prestado à mesma empresa.
Essas tentativas, embora ainda tímidas, incipientes, já servem
para revelar que o problema existe, que ê grave e que merece tratamento urgente."
ManifestouNse a Comissão áe Constftuição e Justiça pela constitucionalidade, juridicidade e pela aprovação do projeto.
A Comíssão de Legislação Social, apreciando o mérito do projeto, opinou pela sua rejeição, destacando a modificação e remuneração operadas na
CLT pelo Decreto-lei no 1.535, de 13 de abril de 1977, e sustentando não parecer justo conceder regime especial de férias a um categoria profissío-ilal, deixando à margem de igual garantia outros que exercem suas atividades em
condições tão ou maiS penosas.
Sob o aspecto financeiro, vale destacar que a ampliação das férias de tripulantes de unidades mercantes para 60 (sessenta) dias virá proporCionar às
empresas considerável ônus financeiro;- p01s forçará a contratação de pessoal
para compor tripulações, além de gerar necessariamente uma reprogramação
nas empresas de transporte marítimo de barra a fora.
Ante as razões expoStas, opinamos pela rejeição do Projeto.
Sala das Comissões, 27 de março de 1980.- Cunha Lima, PresidenteAmaral Peixoto, Relator- Affonso Camargo- Raimundo Parente- Jutahy
Magalhães - Jorge Kalume - Mendes Canale - Henrique de La Rocque Mauro Benevides.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O Expediente lido vai à publi·
cação.
O Sr. Ministro de- Estã.dci âiiS-Reíações Exteriores, através do Aviso
fi9 7/680.3_ (0 13), solicitou a substituição de páginas no texto da Convenção
Internacional de 1974, sobre a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, objeto
do Projeto de Decreto Legislativo no 2, de 1980 (n' 36/79, na Câmara dos
Deputados), por ter nele verificado a existência de erros redacionais e da til ográficos.
Constatando a pro-cedência do alegado e verificando que se trata de erros
datilogrâficos cuja corieção não imPorta em alteração do sentido da matéria,
não se configurando nem mesmo lapso redacional propriamente dito, esta
presidência defere a solicitação, determinando seja procedida a substituição
devida.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, requerimento que
serâ lido pelo Sr. l9~Secretârio.
E lido o seguinte
REQUERIMENTO No 48, DE I980
Tendo sido convidado a integrar a Comitiva que acompanharã Sua Excelência o Senhor Presidente da República ao Paraguai, solicito me seja concedida autorização para desempenhar essa missão, nos termos do art. 36,
§ 2o, da Constituição e 44 do Regimento Interno.
Esclareço que deverei estar ausente do País durante cerca de 3 (três) dias.
Sala das Sessões, 9 de abril de 1980. - Jarbas Passarinho, Lfder da
Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O requerimento lido serâ despachado à Comissão de Relações Exteriores, devendo ser apreciado ainda na
presente sessão, após a Ordem do Dia, nos termos regimentais.
_ O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, projetes de lei que
serao lidos pelo Sr. J9-Secretãrio.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 42, DE 1980
Modifica e acrescenta dispositivos no art. 511 da Consolldação
das Leis do Trabalho, para o fim ~e aperfeiçoar o texto concernente à
conceituação de categoria profissional diferenciada.
O Congresso N3.cional decreta:
Art. 1' O art. 511 da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescido de
um parãgrafo sob n9 59, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 511. ...................... , ................... ..
§ Jo;> Categoria profissional diferenciada é a que se forma de
empregados exercentes de profissões diferenciadas, por força de
funções diversificadas da mesma natureza ou por força de estatuto
profissional -especial ou, ainda, em conseqüência de condições de
vida singulares.

§ 59 São equiparados, para os efeitos do § 39, quando estrei~
tamente ligados, quer parcial ou totalmente, os empregados que
exercem cargos ou funções de chefia."
Art. 29
Art. 39

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

O presente projeto de lei é uma sugestão e ao mesmo tempo uma reivinw
dicação da Federação Nacional dos Empregados Vendedores e Viajantes do
Comércio, com sede no Rio de Janeiro, que a faz objetivando evitar as atuais
controvésias no CamPO da conceituação das categorias profissionais diferenciadas.
Na verdade- argumenta a mencionada Federação- o grupo formado
por profissões da mesma natureza e de condições de vida singulares constitui
elo homogêneo e-de associação natural. Participam sempre das mesmas atividades, com uns emergindo da fonte de produção, outros da distribuição e outros, ainda, com ramificação em todos os setores. Os seus limites são representados pela interligação de um só _bloco, com funções da mesma natureza,
quer na indústria, quer no comércio, quer em outros setores, COJn alguns do
grupo· em cargos de chegia ou posições equivalentes na escala hierárquica.
Entretanto, nem a Consolidação das Leis do Trabalho nem o anteprojeto de nova Consolidação definiram com clareza a categoria profission-al diferenciada, que se compõe de trabalhadores exercentes das mesmas funçõesna indústria e no comércio, etc., alguns com exercício - em cargos de chefia
ou equiValentes. Disto resulta c talvez continuará resultando dúvidas que ensejam luta~ e fracíonamento nocivos, principalmente com interpretações divergentes na administração das empresas.
Daí porque ser indispensável a alteração ora proposta, consubstanciada
na modificação do texto do vigente§ 39 e no acréscimo de mais um parágrafo, sob no so, ao art. 511, CLT.
Sala das Sessões, 9 de abril de 1980. - Nelson Carneiro.
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 44, DE 1980
Dá 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.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 511. E. licita a associação para fins de estudo, defesa e coordeArt. I• Os artigos 5• e 6• da Lei n• 6.385, de 7 de dezembro de 1976,
nação dos seus interesses económicos ou profissionais de todos os que, como
passam a ter as seguintes redações:
empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autónomos, ou profissionais liberais, exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou
"~_rt. 59 ~instituída a Comissão de Valores Mobiliários, entiatividades ou profissões similares ou conex.w;;
dade autárquica, vinculada ao Ministério da Fazenda e subordinada
à fiscalização e inspeção direta do Congresso Nacional no tocante
§ }9 A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atiàs suas atividades administrativas, e ao controle financeiro externo
vidades idênticas, similares ou conexas, constitui o vínculo social bâsico que
do Tribunal de Contas, na forma prevista na Lei n• 6.223, de 15 de
se denomina categoria econômica.
julho de 1975.
§ 29 A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho
Art. 6"? A Comissão de Valores Mobiliários serâ administrada
em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em
por um presidente e quatrO diretores, escolhidos pelo Presidente da
atividades econôrnicas similares ou conexas, compõe a expressão social eleRepública, dentre pessoas de ilibada reputação e reconhecida commentar compreendida como categoria profissional.
petência em matéria de mercado de capitais, e aprovados, previamente, pelo Senado Federal."
§ 39 Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções difeieridadas, por força de estatuto
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
profissional especial o_u em conseqüência de condições de vida singulares.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrãrio.
§ 49 Os limites de identidade, similaridade ou conexidade fixam as di·
mensôes dentro das quais a categoria econômica oli profissional ê homogénea
e a associação ê natural.
(Às ComissiJes _de Constittitçao -e Jus liça e de Legislação Social.)

Justificação
A Comissão de Valores Mobiliãrios, órgão de contfàle do niercado de
capitais, foi instituída, em 1976, pela Lei n9 6.385, tendo como modelo a con-

gênere americana "SecuritieS ind Exchange Comission (SEC)", vindo substituir, nessas funções, o Banco Cen_tral do Brilsil, que as recebera, por sua vez,
da Lei n• 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Complementar
Erigida como autarquia federal, a Comissão funciona na finalidade de
Dá nova redação ao item I, art. 29, da Lei Complementar n9 1, órgão de deliberação c_olegiada, inserindo-se, dentro de sua competência, atride 9 de novembro de 1967.
buições da mais alta importância para o mercado de capitais.
Dentre outra_s providências, pode a CVM regulamentar matérias previs·
O Congresso Nacional decreta:
tas na Lei de regência e na sociedade por ações (Lei no 6.404, de 15-12-76, que
Art. 19 O item I, art. 29, da Lei Complementar n9 1, de 9 de novembro
em vãrios textos lhe defere esta regulamentação), bem como administrar os
de 1967, passa a vigorar com a seguinte redação:
registras de sociedades para negociação de ações em Bolsa ou no mercado de
..1- População estimada, superiOr a 6.000 (seis mil) habitantes balcão e até fiscalizar permanentemente as atividades e serviços concernentes
ao mercado de capitais e, em especial, as sociedades abertas além de suas atriou não inferior a 3 (três) milésimos da existente no Estado."
buições regimentais, no exercício de suas funções fiscalizadoras é-lhe facultaArt. 2'? Revogadas as disposições- cm contrârio esta lei enfrarã em vido examinar registras, contabilidade e documentos dos que operam no mergor na data de sua publicação.
cadO de capitais, inclusive das sociedades comerciais sob â. sua égide,
cabendo-lhe, ainda, importantes funções punitivas.
Justificação
Das mais relevantes são, também, finalidades da CVM, como, estimular
O texto legal vigente exige, entre outros requisitos para a criação de mupoupanças para aplicação no mercado, proteger os titulares de valores mobinicípios, população superior a dez mil habitantes ou não inferior a cinco miléliârios e investidores contra emissões irregulares de valores e atos ilegais de
simos da existente no Estado.
Indiscutível é a necessidade da fixação de normas bâsicas, de exigências administradores e acionistas cOntroladores de companhias abertas ou administradores de carteiras de valores.
mínimas, mas fundamentais, para disciplinar a matéria. Todavia, o disposto
Sua atuação junto às sociedades abertas é de suma importância,
no item I, 'art. 29, da Lei Complementar n9 1, estâ a reclamar melhor adecabendo-lhe fiscalizá-las e inspecionâ-las, expedir normas sobre padrões de
quação à realidade nacional.
contabilidade e serviços ·de atendimento a acionistas e titulares de valores moCom efeito, a própria Constituição federal, no parâgrafo único do
biliários.
art. 14, diz que a organização municipal é variâvel segundo as peculiaridades
Ainda para cumprimento de suas atribuições legais goza a CVM do dilocais.
Na verdade, exigir elevado número de habitantes, no mínimo dez mil e reito de examinar registras contâbeis, livros e documentos de sociedades e
pessoas, bem como determinar republicação de demonstrações, relatórios ou
um, para a criação de municípios, parece-me frustar os anseios de expressivas
informações, incompletas ou incorretas, de sociedades abertas enfeixando
comunidades dos Estados menos populosos da federação.
uma soma tão grande de atribuições, absorvidas e assumidas a partir de 1978,
Equiparam-se, ,assim, as grandes e pequenas unidades demográficas, de
através de edital lançado em conjunto com o Banco Central, a CVM surge
tal sorte que aquelas situadas na faixa de dois milhões de habitantes dificilatualmente, como o órgão máximo de controle do mercado de capitais do
mente poderão criar municípios, vez que não são beneficiadas, ao menos,
País.
pela opção que se contem ao final no item que se pretende alterar.
Todavia, a recente operação de venda na Bolsa de Valores, de 150 mir! de inteira justiça, pois, dar aos que têm menos, c a todos por via de
lhões de ações da Companhia Vale do Rio Doce, veio evidenciar, como deconseqtlência, oportunidade real para que possam criar, por meio de des·
monstraram eminentes juristas patrfcios, que a única solução para se obviar
membramentos, outras comunidades.
crises institucionais rio setor como a que atingiu de maneira fulminant: necessário que novos, mas promissores núcleos populacionais, tam~ futuras
te a Comissã-o de Valores Mobiliârios, serâ subordinar à fiscalização e insbém participem dos frutos do progresso, jâ que as cidades, atualmente, mal
peção do Legislativo, ta[ como já acontece com sua congênere e inspiradora
dispõem do indispensável para cuidar dos seus problemas mais imediatos.
americana, a "Securities Exchange Comission", as importantes atribuições
Dai a redação oferecida no item I, art. 29, da Lei Complementar n9 I,
que a Lei no 6.385/76 lhe confere.
que, em nome do mais autêntico municipalismo, merece ser acolhida pelas
..É impossível, assevera -o ilustre jurista Modesto Carvalhosa, que o Go·
duas Casas do Congresso Nacional.
verno possa ser um bom fiscal de si mesmo no mercado de capitais, quando o
Sala das Sessões, 9 de abril de 1980. - Helvidio Nunes.
próprio Governo é um enorme investidor da bolsa, tendo mais de 50% do vo(Às Comissões de Constituição e Justiça e dos Municípios.) lume empresarial."
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E o mesmo jurista mostra a aberrante incongrti.ência que eXiste na competência dada a uma agência subordinada ao Governo, como a CVM, de poder fiscalizã-lo.
A venda das ações da Companhia Vale do Rio Doce evidencia que o precioso acervo humano e organizacional da CVM, órgão de segundo escalão,
. pode esfacelar-se, facilmente, pela pressão do Ministério a que se acha sub.ordinado.
Representantes de entidades interessadas no setor do mercado, como os
da Associação Brasileira de Analistas do Mercado de Capitais, são unânimes
em condenar o sistema de auto-regulação delegada.
Entendem esses representantes que pessoas interessadas diretamente em
casos semelhantes ao da venda na Bolsa de Valores de ações da Companhia
Vale do Rio Doce, não estão em condições de trazerem toda verdade ao conhecimento do público, por mais idôneas que sejain aquelas pessoas.
O projeto, que está em perfeita consonância· com o preceito expresso no
artigo 45 da Constituição Federal, vem ao encontro de uma imperiosa necessidade de ordem moral e administrativa, necessidade amplamente encarecida
por ilustres juristas e pelos mais expressivos representantes das entidades ligadas ao mercado de capitais.
Sala das Sessões, 8 de abril de 1980. - Lázaro Barboza.

LEGISLAÇ10 CITADA
LEI N• 6.385 -

DE 7 DE DEZEMBRO DE 1976

Dispõe sobre o Mercado de Valores Mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários.

Art. 59 É instituída a Comissão de Valores Mobiliârios, entidade autárquica, vinculada ao Ministério da Fazenda.
Art. 69 A Comissão de Valores Mobiliários serã administrada por um
presidente e quatro diretores, nomeados pelo Presidente da República, dentre
pessoas de ilibada reputação e reconhecida competência em matéria de mercado de capitais.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço Público Civil
e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os projetoslidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS - AL- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Sob o título '"Economia Açucareira do Nordeste está na iminência de um
colapso", jornais de hoje publicam um memorial no qual produtores de açúcar e fornecedores de cana nordestinos expõem realisticamente a terrível crise
em que se debate a agroindústria açucareira e alcooleira do Nordeste: RCferi·
do memorial está vazado nos seguintes termos:
ECONOMIA AÇUCAREIRA DO NORDESTE
ESTÁ NA IMINf:NCIA DE UM COLAPSO
Instituições de classe da cana, açúcar e álcool
dirigemwse às autoridades e à opinião pública

Os órgãos de classe da lavoura canavieira e da indústria
açucarejro-alcooleira do No rdeste, abaixo assinados, sentemwse na
obrigação de levar ao conhecimento das autoridades em geral e da
opinião pública a extensão da crise que envolve essa atividade eco~
nômica e as sombrias perspectivas, resultantes dessas dificuldades,
não apenas para o setor, mas para a própria estabilidade social da
região.
Fazem-no consçientes das responsabilidades assumidas p~rante
a comunidade pela agroindústria canavieira, maior ofertante de
mão-de-obra direta e estável no Nordeste- 150.000 trabalhadores
nela se engajam, em Pernambuco, e mais de 300.000 em toda a área
nordestina, detentora de 80% das exportações pernambucanas escoadas através do Porto do Recife, suporte econômico da quase to~
talidade dos municípios da Zona da Mata, geradora de receitas
como principal compradora de bens e serviços aos setores secundário e terciário e autora de ação supletiva do Poder Público em
vasto território.
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Asfixiada por uma série de problemas que a atingem de longa
data, a produção de cana, açúcar e álcool teve sensivelmente agravaw
das as suas dificuldades, nos últimos tempos, por motivos como:
1) Continuidade de uma política de preços comprimidos incapazes de cobrir os custos;
2) Deterioração, pelas elevadas taxas inflacionârias, do reajuste do valor pago ao produtor de cana, açúcar e álcool, decretado em
setembro e já àquela época insuficiente;
3) Limite de 45% na expansão dos financiamentos, em relação
ao exercício passado, destinados à entressafra;
4) Ascensão dos passivos e quase total retirada de capacidade
de endividamento das empresas industriais e agrfcolas;
5) Alta desordenada dos insumos da lavoura e das fábricas, os
quais, no período de 12 meses, aumentaram a taxas variáveis entre
100% e 300%;
6) Deficiência, à falta de recursos financeiros, da ação das insw
tituições oficiais de experimentação e pesquisa, inviabilizando adescoberta e a disseminação de variedades canavieiras que restabelecesw
sem a produtividade outrora existente nos canaviais nordestinos.
A soma de tantos fatores, acumulados, resultou no sombrio
quadro atual, quando milhares de fornecedores de cana confessam
impossível a continuidade das suas operações e os demais reconhecem a iminência de chegar à mesma contingência indesejada e lamentável; a indústria, premida pelas mesmas pressões de descapitalização, falta de preço, prejuízos e incapacidade de aumentar os seus
débitos, passa a dispor de cada vez menor volume de matéria-prima
para a normalidade operacional das suas fAbricas; e os trabalhadores, por seu turno, não rCcebem os salários adequados à recompensa
dO seu labor porque as categorias econômicas não tem com que lhes
pagar o bastante para a sua promoção social.
Dessorada, a- agroindústria está impossibilitada de seguir no
desempenho que ~taria pronta a cumprir se não lhe fossem negados
os meios essenciais para tanto. Assim, Pernambuco, que produzira,
na safra 1978/79, 22 milhões de sacos de açúcar de 60 quilos, não
chegou a 19 milhões na moagem expirante., enquanto as melhores
estimativas para-a vindoura não arriscam quantificar o contingente
a produzir. No que tange ao âlcoo~ fica a produção muito aquém
da capacidade instalada das destilarias.
Deixa, pois, de dar o contributo ao carreamento de divisas para
o País, numa fase em que o açúcar alcança elevada cotação no mercado externo; escapa-lhe a oportunidade de ter maior presença,
através do âlcool, na redução do problema energético; e se lhe torna
impossível exercer papel de maior significação no levantamento dos
níveis de bem-estar coletivo num universo de dois milhões de pes:SõaS diretamente dependentes, no Nordeste, dos trabalhadores do
parque açucareiro.
A gravíssima conjuntura estã sendo comunicada, com absoluto
realismÕ às autoridades a que a agroindústria mais estreitamente se
vincula, tais como os Escelentíssimos Sc:nhores Ministro da Indústria e do Comércio, Ministro do Trabalho, Governadores dos Estados e Presidente do IAA a esses dignitârios governamentais estamos
entregando com o maior respeito e a maior confiança, os destinos
da economia açucareira, com todas as repercussões que dela derivam na esfera social, crentes em que, longe de contestar diretrizes
econômico-financeiras, move-nos, de fato, o empenho em colaborar
para que se evitem males incontornáveis ou mais onerosas soluções.
Justiça no preço, aumento adequado no volume de financiamentos
para enfressafra, sem a restrição fixada pelo Conselho Monetârio
Nacional, participação nos lucros auferidos pelo Governo no monopólio da comercialização de açúcar no mercado externo, onde o
produto estâ sendo vendido pelo triplo do valor pago aos produtores, e consolidação financeira das empresas industriais e agrícolas
são medidas fundamentais que se impõem e que não comportam outros adiamentos. Sem elas, serâ impossível atender à majoração salarial, de 43,9%, vigente desde ontem em Pernambuco, a qual, somada ao aumento de 52% concedido a 8 de outubro de 1979, resulta,
em seis meses, num reajuste de 118,72% na remuneração dos trabalhadores rurais.
A certeza na visão administrativa e no patriotismo dos que
compoCm o Governo é a única esperança que alimenta agricultores,
industriais e trabalhadores do setor açucareiro regional, todos convictos de que sem a imediata adoção do elenco de providências reclamadas ficará muito próximo o caos, com a deflagração de toda a
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cópia de conseqUências afetando os diferentes segmentos da sacie~
dade nordestina.
Recife, 9 de abril de 1980
Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco
Antonio Celso Cavalcanti de Andrade
Presidente
Sindicato dos Cultivadores de Cana-de-Açúcar
no Estado de Pernambuco
Silvio Carneiro Leão
Presidente
Sindicato da Indústria do Açúcar,
no Estado de Pernambuco
Güson Machado Guimarães Filho
Presidente
Cooperativa dos Produtores de Açúcar
e Álcool de Pernambuco
Rui Carneiro da Cunha
Presidente
Associação dos Fornecedores de Cana da Paraíba
M anoel Borges de Andrade
Presidente
Associação Profissional da Indústria
de Fabricação do Álcool do Estado da Paraíba
José Wa/domiro Coutinho
Presidente
Sindicato da Indústria do Açúcar
do Estado da Paraíba
Renato Ribeiro Coutinho
Presidente
Associação dos Plantadores de Cana de Alagoas
João Carlos de Albuquerque Filho
Presidente
Sindicato da Indústria do Açúcar
do Estado de Alagoas
Pedro Silveira Coutinho
Presidente
Cooperativa Regio-nal dos Produtores
de Açúcar do Estado de Alagoas
João Evangelista Tenório
Presidente
Associação dos Produtores de Açúcar
e Álcool de Alagoas
Carlos Benigno Pereira de Lyra Neto
Presidente
Associação dos Plantadores de Cana de Sergipe
Helmut Hagenbeck
Presidente
Associação dos Fornecedores de Cana da Bahia
José Antonio Correia Lima
Presidente
Associação dos Plantadores de Cana
do Rio Grande do Norte
Mucio Ribeiro Dantas
Presidente
Este o memorial, Sr. Presidente. Na próxima segunda-feira pretendo tecer minhas próprias considerações a respeito da problemática açucareira do
Nordeste.
O Sr. Agenor Maria (PMDB -

RN) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS- AL)- Com todo prazer.
O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN) - Senador Luiz Cavalcante, eu
não sei para onde serâ arrastado este País, mas infelizmente é preciso que a
gente confesse: a Nação não está sendo administrada tendo em vista o interesse do povo. Estão marginalizando a fonte de trabalho, estão marginalizando
a fonte de produção, e, infelizmente, a Nação a cada dia é arrastada para o
caos. No Nordeste, não temos mais condições de praticar a agricultura, porque o Governo subiu os juros em mais de 100%, e não se tem uma porta para
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bater. É um salve-se quem puder. A Nação, politicamente, é instável; não te~
mos organização partidária porque o Governo acabou com isso. A moeda a
cada dia que passa fica mais desvalorizada. A situação do plantador de cana,
do industrial no setor açucareiro, é grave, como é: grave a situação de quem
produz neste País. Não sei como o pequeno e o médio produtor, o comercian~
te, o industrial e o agricultor vão poder corresponder a essas obrigações do
aumento salarial, porque só quem estâ ganhando dinheiro neste País são as
multinacionais que trabalham com determinados produtos. A inflação atinge
a todos, mas o lucro atinge a poucas pessoas; poucos são os que usufruem do
lucro, mas todos são obrigados a pagar alto por esta inflação. Congratulo-me
com V. Ex• e tenho a impressão de que, da maneira como está, o País não suporta mais um ano. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS- AL)- Obrigado tambêm a
V. Ex• Senador Agenor Maria, diz V. 'Ex• que não sabe para onde estã sendo
arrastado este País, mas quase- semanalmente o jornalista Joelmir Betting, na
sua coluna da Folha de S. Paulo e de O Globo, nos tranqUiliza a todos, ao afirmar que o País não será arrastado para o abismo, ou se for, nele não cairá,
porque felizmente o Brasil é muito maior do que o abismo. Muito obrigado a
V. Ex•
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Lê o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Congressistas:
A rotina da crise brasileira, nós a vemos e sentimos cada vez que, em
contato direto com o povo, nos é dado acompanhar as dificuldades que o cercam.
Nós, políticOS, estamos chegarido às camadas populares, obrigados a
convocá-las para a realização do processo de reconstrução das hostes partidárias. O que testemunhamos, porém, é uma verdadeira e sofrida superação
-um esforço cívico desmedido- para pensar em partidos, quando as carências de toda sorte, se ainda não invadiram seus lares, pelo menos jã os rondam de perto, há muito tempo.
Estamos retornando do Rio Grande do Sul, onde efetivamos uma profunda análise da situação de todos os segmentos sociais, debatendo-a com as
lideranças mais expressivas e testando as conclusões alcançadas, através de
cantatas diretos.
O número e o volume dos problemas são tamanhos, que não é fácil
resumi-los e trazer a esta tribuna a súmula deles.
Isto, num Estado que sempre foi considerado próspero, pela sua economia estável.
Vend<? e sentindo o Rio Grande, não é difícil imaginar quanto vem ocorrendo nas regiões brasileiras, historicamente problematizadas, como o Norte
e o Nordeste.
Por falar nisto, autoridades fazendãrias do País, interessadas em manter
a a tua! legislação tributária, que carreia para a União a quase totalidade dos
tributos originados nos Estados, pelo trabalho dos que neles sobrevivem, procuram intrigar os gaúchos c_om seus irmãos brasileiros, nortistas e nordesti~
nos. Ocqrre que a Assembléia Legislativa, por decisão unânime, negou aprovação a um Convênio do ICM, que condenava o Rio Grande a uma perda
anual de 250 milhões de cruzeiros.
No Rio Grande do Sul - não somos nós quem diz- a partir do mês de
maio próximo, o Governo Estadual não terá recursos sequer para pagar os
seus servidores. A afirmação é do Sr. Secretário da Fazenda, que não é um
homem da Oposição mas do Governo, que afirma que toda a arrecadação estadual não será suficiente pa:ra -pagar o funcionalismo público do Rio Grande
do Sul.
Ainda hã poucos dias, o Secretário da Indústria e do Comércio, numa
reunião do Ministério do Planejamento, na qual se debatia o falecido confisco cambial da soja, teve a revelação de que as nossas classes produtoras vivem
em Brasília de chapéu na mão, pedindo empréstimo para ter condições de
sobrevivência no período da ante-safra.
E: que a declarada prioridade dada à agricultura está valendo tanto quanto os repetidos juramentos de fazer do Brasil uma democracia.
Jura-se, mas se junta ao- pluripartidarismo a excrescência da sublegenda;
jura-se, más se nega ao Congresso o-direito de decidir soberanamente a volta
de eleições diretas para os pleitos estaduais; jura-se. mas não se permite criar
condições -políticas para as sucessões municipais; jura-se, e, contudo, o voto
distrital é a ameaça permanente, assacada contra o poder decisório do voto
popular, segundo a vontade das populações que se somaram na Oposição.
Assim ê, também, a prioridade dada à produção primária.
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Afirma-se, reafirina-se, porem--;--p-ãiã. citar um exemplo definitiVO, uma
colheitadeira, que em 1977 custava 457 mil cruzeiros, agora, só de juros, no
primeiro ano de financiamento, paga-se 453 mil cruzeiros.
O problema juros é um componente básico dos custos agrícolas, assim
como os valores de aquisição de quanto é essencial ao produtor, para dar seqUência a seu trabalho.
É o caso dos fertilizantes, que sofreram um aumento absurdo, para não
dizer escandaloso.
Os traços característicos de nossa produção agrícola são a pequena e a
média propriedades rurais, mas, preponderantemente, o pequeno agricultor,
aquele que tem 5 ou 10 ou 20 hectares, onde se verifica uma produção média
de 20 sacos de grãos. Sua fortuna, pois, são 400 sacos para colocar no mercado e com os resultados da comercialização, alimentar a famflia, vesti-la, mandar os filhos ao colégio, assisti-la nas doenças e preparar-se para o plantio da
safra seguinte.
Então, naquela propriedade onde ele plantou soja, por exemplo, faltamlhe condições financeiras para erguer -simples cercas, com o objetivo de
aplicar-se, também, a uma agro pecuária de subsistência, separada de sua produção de grãos.
Parece nada e é tanto. O homem do campo teria alargado seu horizonte
como produtor de bens, a partir daqueles que serviriam para prover seu pró~
prio sustento e o de sua família. Aüialmente, no Rio Grande do Sul, o peque~
no produtor é um grande comprador. Ele compra tudo, pois nada cria e somente planta soja e não pode viver só de feijão soja, por mais alimentício que
ele seja.
Assim é sua vida. Em 73, época do falso milagre, começou o contingenciamento de produto; depois impuseram o tabelamento e, finalmente, o confisco. Talvez por falta de criativfdade, se escapamos agora do confisco, voltamos a cair no contingenciamento.
Dizia-se, nos arraiais do Planejamento e da Fazenda, que o confisco era
a suprema proteção dada pelo governo aos produtores. Sem ele os preços de
exportação cairiam.
Para não dizermos paradoxal, essa afirmação pode ser dita interessante e
incompreensível. EnqUanto 6 confisco viveu, os preços da soja na Bolsa de
Chicago estiveram em baixa. Morto e enterrado o confisco, esses preços estão
em alta progressiva.
É de estranhar, portanto, a ciência do Senhor Superministro. Deu-nos a
maior inflação dos últimos 15 anos e suas explicações para implantar o confisco cambial da soja foram desmentidas duas vezes pela verdade do mercado
internaciOnal desse produto.
Veja~se, tambêm, o caso dos fumicultores gaúchos. A safra de fumo jã
foi quase toda colhida, mas eles continuam na espera da decretação do preço
mínfiiio; para nortear a comercialização.
No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paranâ, são 180 mil pequenos agricultores, cujo trabalho está sendo desconsiderado pelos tecnocratas do PlaneJamento.
Mas o descaso não atinge apenas os "3 Estados e 180 mil famílias que neles vivem e produzem; atinge a Nação.
Na safra anterior, o fumo deu ao País 300 milhões de dólares. Ao lado
deste volume de diviSas, -no pr-esCrile- Orçamento da União estâ consignado
que os fumicultores contribuirão com 100 bilhões de cruzeiros, ou seja, 34%
da arrecadação prevista do IPI.
Os técnicos da Comissão de Financiamento da Produção já indicaram
um reajuste de 78,28% sobre os preços da safra 78/79. No entanto, um silêncio inexplicável das autoridades federais estâ ensejando às multinacionais do
setor oferecerem um reajuste de apenas 62,5%, que não cobre nem a inflação
do ano passado e muito menos os custos reais de produção, que alcançaram
83%. Isto, fora os 30% de lucro, estabelecidos pelo Estatuto da Terra e a forH
ma injusta de classificação. entre os mais de 40 tipos de fumo, que tem sua
classificação feita para baixo, por maus fiscais, o que avilta mais o preço do
artigo, causando ainda maior prejuízo ao plantador.
Protegidos pela indiferença ::::... ou seria mais certo dizer conivência? das autoridades, as multinacionais- estão levando o produto, e pagando por
ele um reajuste menor. O produtor é obrigado a vender, mesmo com evidente
prejuízo, pois os financiamentos estão vencendo.
O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB -

RS) -

Pois não.
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para comprar menos manufatura. O poder aquisitivo do rurícola se mede
pelo que ele pode comprar em matéria-prima. Se precisa sempre de mais

matêria-prima para comprar menos utilidade, ele está empobrecendo. O
problema da colhedeira, o problema do tratar, o problema do inseticida, o
problema do adubo é um negócio ~exatório para o agricultor, porque infelizmente, a cada ano que passa, ele se compromete mais, comprometendo a safra, pagando 200, 300% mais caro, e o seu produto, em geral, nunca sobe mais
do que 60 ou 70%. Enfim, o produto do agricultor não acompanha a valorização daquilo que ele precisa comprar para desenvolver a sua safra.
CongratuloHme com V. Ex.• Ou o Governo se volta, na realidade, para esse seto r, ou vamos ter, daqui a algum tempo, vamos ter de não só importar tudo,
como nossas cidades estarão completamente inchadas, pois São Paulo e Rio
de Janeiro não têm crescido, não têm progredido, estão inchando, e essa inchação é uma conseqüência do êxodo rural, e esse êxodo rural é uma conseqUência da falta de administra-ção e de critério do Governo, que realmente
não tem voltado as suas vistas, com objetiyidade para o setor agrícola.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Muito grato pelo oportuno
aparte de V. Ex• Já dizia eu que ê por essas razões que o êxodo rural se agrava
cada dia mais. O produtor niio tem segurança, ele é simples joguete de um
Governo insensível, que só olha e cuida dos próprios objetivos e só atende aos
próprios compromissos de sua dependência.
Ainda hoje o MiníStro da Justiça, falando na Comissão que estuda o
problema da violência nas grandes cidades, dizia que o grande problema é
exatamente o êxodo_rural. Verificamos no nosso Estado, no Rio Grande do
Sul- o que dirã no Nordeste- que as médias cidades, em roda das grandes
cidades, em vez de terem um cinturão verde, necessário à alimentação da ci~
dade, têm o cinturão de misêria e o cinturão de violência, compostos dos
companheiros, do povo ciue veio do interior em busca daquilo que não conseguem encontrar nas grandes cidades.
O Sr. Bernardino Viana (PDS -

PI) -

O SR. PEDRO SIMON (PMDB -

Permite V. Ex• um aparte?

RS) - Com prazer.

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) -Neste instante em que V. Ex•
pronuncia este belo discurso, chamo a atenção para o seguinte: a taxa de juros dos empréstimos rurais variam de 21 a 33%. A desvalorização da moeda ...
O Sr. Paulo Brossard (PMDB -

RS) - Antes era 13.

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PJ)- 21 a 33. Estou falando de emprêstimo rural de custeio.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB -

RS) -

27 a 33.

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Estou falando de custeio agricola.
Varia de 21 a 33%. A desvalorização da moeda, no ano passado, alcançou
78,9%. Se deduzirmos os 78,9% de 21%, que é a taxa menor, e de 33%, vere·
mos o Governo Federal está dando um subsídio ao agricultor de 57,9%, no
caso de 21%, e de 45,9%, no caso de 33%. Ao que estou informado, hã uma
tendência, nas áreas governamentais, de se eliminar esse subsídio gradual~
me-rlte, ainda que se leve o gênero de produção para o seu custo. Então, querem restabelecer a verdade real dos custos dos empréstimos. Era este o esclarecimento que queria prestar, e rhtiito agradeço a V. Ex• a concessão do aparte.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Permite V. Ex• um aparte? (Assentimento do orador).
Sem dúvida que, considerando - digamos assim --em termos estatísticos, a realidade, o aparte do nobre Senador pelo Piauí seria irreprochãvel.
Em verdade, o juro é inferior à taxa de desvalorização da moeda. Creio que é
preciso levar em conta que o ciclo evolutivo da agricultura tem determinado
tempo, que não pode ser reduzido, e que o produto é vendido jã com preço
por vezes profundamente defasado em relação ao seu custo. Vou dar apenas
um exemplo - o trigo. No ano passado, segundo o preço oficial, o trigo foi
por Cr$ 324,00 a saca, Cr$ 324,00 que não são Cr$ 324,00, porque se deduz
o FUNRURAL, se deduzem as despesas de transporte e sacaria, e ficou a me-nos de Cr$ 300,00 o preço da saca. Pois bem, o preço mínimo fixado para este
ano foi de Cr$ 710,00, quer dizer, um aumento de 119%. Por que isso?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Era o n!vel do ano passado.

O Sr. pauto Brossard (PMDB-RS)- Exatamente. Por que isso? Porque
O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN) - Senador Pedro Simon, falar
sobre agricultura brasileira é uma obrigação, pois, sendo o Brasil um Pais de nesse entretempo houve tal mudança nos valores, nos dados, que o preço pelo
vocação agrícola, o que podemos observar é que o agricultor estâ, a cada dia qual o agricultor vendeu em meados do ano passado já estava profundamente
que passa, mais marginalizado e mais desprotegido. V. Ex• tem toda razão. O desatualizado. Assim, quer-me parecer que matéria de juros para a agricultu!:l.gricultor, a cada ano que passa, precisa de mais quilos de matéria-prima ra não se põ"de examinar assim em termos contados, em termos estatísticos, e
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) sim - parece-me - ele deve ser examinado em função da capacidade de pagafação o aparte do Vice-Líder.
mento do agricultor.
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Recebo com a maior satis-

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) --.., Creio que jâ estâ mais que
O Sr. Aloysio Chaves (PDS-PA)- Estou reportando~me a declarações
respondida a pergunta.
d.os Srs. Ministros da Fazenda e do Planejamento e do Governo de que não
hã no momento nenhuma providência articulada, préparada, nenhuma mediO Sr. Henrique Santil!o (PT-GO) - Permite V. Ex• um aparte?
da no sentido de fazer a alteração dessas legislação salarial.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Pois não.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Mas, repare V. Ex• que há
O Sr. Henrique Santillo (PT-GO) - Ilustre Senador Pedro Simon, te- declarações taxatiVas do Ministro do Planejamento, dizendo que a atual polínho para mim que o juro subsidiado para a agricultura é um canto de sereia, tica salarial foi um erro, que ela não pode ser continuada, deve-se alterar os
inteiramente escamoteado ao produto durante todo o ciclo de produção agrí- índices de produtividade. Estão nos jornais de todo o País.
cola e durante a comercialização,__através dos preços mínimos forçados pelo
próprio Governo. Todo esse sistema de que lançou mão o Estado autoritário
O Sr. A!oysio Chaves (PDS-PA)- O que está no jornal e também deve
no seu continuísmo de 16 anos tem propiciado apenas a concentração da pro- ter sido o que leu V. Ex• é que o Sr. Ministro do Planejamento afirmou que a
priedade rural nas áreas onde poderia ter havido mais intensamente uma ex- flxação da produtividade de uma maneira arbitrãria, sem base em dados conpansão da fronteira agrícola do Pais. São dados do próprio Governo a atesta- cretos, pode constituir um fator que vai se embutir processo inflacionário;
rem essa elevada concentração da propriedade rural nas mãos de reduzida pode constituir, desde que dado de maneira a não observar com rigor o índice
minoria, enquanto o pequeno e médio produtor, ele e suas famílias massacra- de produtividade, sobretudo setorial , que estã sendo apurado ou aferido
dos, incham as megalópoles brasileiras. MrJ.$ ç.ste é o Governo que se tem pri- através de negociações, mas não com base em dados concretos.
mado por uma tecnocracia incompetente, por vastos setores dentro do poder
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Repare. nobre Senador. que
com muita má-fé e alguns setores militares com equívoco de concepção da
problemãtica brasileira. Para atestã-lo, estão aqui declarações de hoje de um foi o próprio Governo quem estabeleceu a fórmula do índice de produtividados Ministros do governo, o Sr. Camilo Penna, textualmente ..a sociedade foi de; criticamos n~ época, porque ele era subj"etivo, não tinha dados concretos
chamada a colaborar, aumentando os níveis de poupança interna ..." - e que para ser aplicado. No momento em que o Tribunal aplica, vem o Governo e
isso não se fez_ ..... e agora cabe agora ao governo governar." Palavras tex- diz que como estã não pode continuar. Parece-me que, em termos do ABC,
tuais do Sr. Ministro Camilo Penna, admitindo publicamente que até agora o está havendo por parte do Governo e por parte do Ministro do Trabalhoque eu não sei, mas ele está agindo muito mais como Ministro da Indústria e
que tem havido, na verdade, é desgoverno neste País.
do Comércio do que como Ministro do Trabalho- uma tomada de posição
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Que tem havido desgover- clara e precisa a favor das empresas, notadamente multinacionais. Repare
no, não tenho dúvida nenhuma, mas gostaria de saber em que a sociedade V. Ex' que enquanto os trabalhadores estão apelando para continuarem as negonão colaborou? Onde a sociedade foi chamada para colaborar? Quando é que ciações, os empresãrios se negam a conversar, e quando os trabalhadores
os empresã:dos. quando é que os operários, quando é que os líderes sindicais, querem sentar na mesa para continuar o diálogo, os empresários se negam a
quando é que os agricultores foram chamados para decidir? Ou seres, como negociar e têm a cobertura para isso do Ministro do Trabalho. E o setor da
todos nós, não somos cobaias de um_ ime_nso laboratório tipicamente tecno~ metalurgia é um setor em que a Federação das Indústrias de São Paulo recocrata?
nhece que a mão-de-obra entra com um percentual de 9% do custo da proO Sr. Hoori~que Santi!lo (PT-GO) - Governaram durante todo este dução. Veja V. Ex• que no preço de um automóvel apenas 9% é mão-de-obra;
tempo através de ·~pacotes econômicos", e agora anunciam mais um,' que de- jã teve 12%, há quatro anos; hoje, é 9%. No entanto, o Governo preocupa-se
verâ ser produzido pela tecnocracia incompetente, seni ser ouvida a Nação como se fosse urna questão de honra, de vida ou morte, a participação do
custo do trabalho no custo do automóvel, que é 9%, c o Governo age como se
nem mesmo o Congresso Nacional.
ele fosse o empresário em defesa ...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS)- Aliâs Sr. Prosidente, falando
O S•. Aloysio Chaves (PDS-PA)- Antes que V. Ex• avance para uma
em novo pacote, vejo aqui a afirmatiVa de que o Governo se prepara para aloutra posição, não é o Ministro do Trabalho que está estimulando os empreterar a sua política salarial.
Este Congresso Nacional aprovou não o que o MDB queria, mas o que o sários a não reatarem as negociações; eles não estão sendo estimulados, nem
Governo desejava, e aprovou tecendo loas e fazendo [estas à nova política sa- estão sendo colocados sob a égide, a proteção do Ministério do Trabalho.
larial do Governo, e o Ministro do Trabalho foi à televisão dizer o que tinha Pelo contrário, ~enho conhecimento, como V. Ex•. de que os empresários,
sido a grande vitória do Governo, a nova política salarial. Pois, a esta altura desde que a matéria foi objeto de decisão de um tribunal, agora se sentem imdos acontecimentos, quando se constata, quando se verifica que o trabalha- pedidos de voltar atrás para retomar esta negociação a que V. Ex• se refere. -=
dor não estâ ganhando mais, mas a inflação tem sido superior àquilo que ele V. Ex• tem conhecimento perfeito de que durante esta fase preliminar de ne- estâ ganhando, vem o Governo e anuncia que vai alterar a política salarial e gociação direta entre os interessados não há normas nem processos rígidos.
No momento em que se instaura o dissídio, a conciliação é prévia, é obrigaque vai alterar a lei que foi aprovada neste Congresso.
Duvido muito que este Congresso, duvido muito que o PDS farâ aquilo tória, determinada por lei, e o Presidente do Tribunal procede, ex oficio.
que a própria ARENA não fez. Se na época em que votamos a nova política Exaurida esta fase, como se exauriu, vai o dissídio a julgamento, e o Ttibunal,
salarial ela foi inuito inferior àquilo que o trabalho brasileiro desejava, mas a através da sua decisão. do seu acórdão, dirimiu essa controvérsias. A partir
ARENA apresentou como vitória sua, eu estou a estranhar, eu estou ficando daí, os empresários não podem voltar à fase conciliatória que está encerrada,
na expectativa para ver qual serâ essa nova política salarial e de que forma se desde que agora se coloca perante empregados e empregadores uma decisão
apelarã para que o trabalhador brasileiro, para que as classes operãrias aper- da Justiça do Trabalho.
tem ainda mais o cinto, quando se apela para que o empresário, quando se
O Sr. Henrique Santi!!o (PT-GO) - V. Ex• me permite?
apela para que o banqueiro diminua a taxa de juro, quando se verificam os luO SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Pois não.
cros fantásticos das multinacionais e apenas ·se apela para que eles diminuam
os lucros. Agora, vem o Governo no sentido de querer alterar a política salaO Sr. Henrique Santillo (PT- GO)-- Senador Pedro Simon, vamos corial, diminuindo os já parcos, os já ínfimos, os já insuficientes ganhos da clas- locar as coisas nos seus devidos termos. A imprensa nacional toda anuncia,
se trabalhadora.
nesses últimos dias, inclusive hoje, a intenção do Governo de alterar a lei salarial enviada por ele mesmo a este Congresso, apoiado integralmente pelo seu
O Sr. A!oyslo Chaves (PDS-PA)- Permite V. Ex• um aparte?
partido, na ocasião a ARENA, que não aceitou, através de sua maioiia, neO SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) -Com o maior prazer.
nhuma das emendas propostas pelo Movimento Democrático Brasileiro em
O Sr. Aloysio Cha>es (PDS- PA)- Nobre Senador Pedro Simon, V. nome dos trabalhadores.Essa imprensa toda anuncia a intenção do Governo
Ex" estã dando agasalho a algumas notícias divulgadas na imprensa sob uma de alterar essa lei, e hoje mesmo todos os jornais de grande circulação nacioforma. muito geral, muito vaga. Mas, eu gostaria que V. Ex• também regis- nal anunciam a intenção do Governo de estabelecer critérios ortodoxos quantrasse que o Sr. Ministro da Fa~enda. o Sr. Ministro do Planejamento e o Go- to ao índice de produtividade, não se permitindo a negociação livre entre emverno, atravé:s do seu setor competente, anunciaram que não têm nenhum pregados e empregadores do chamado índice de aumento de produtividade,
propósito de fazer esta alteração cuja notícia está sendo agora encampada que se desmoralizou desde as primeifas tentativas de negociação, já que os
por V. Ex• E: esta também uma informação que deve ser colocada neste pro- próprios Tribunais do Trabalho estão julgando politicamente e não tecnicamente os índices de produtividade concedidos. Além do mais, o próprio Minunciamento de V. Ex•.

nistro Camilo Penna, hoje, declara a intenção do Governo de promover um
pacote anti-inflacionário, que inclui o problema também salarial. E o Ministro Camilo Penna pertence à ãrea econômica deste Governo, Diz V. Ex'- que o
Ministro do Trabalho, Murilo Macedo, estâ agindo mais como Ministro da
Indústria c do Comércio do que como Ministro do Trabalho. Na verdad_e, estâ agindo muito mais como Ministro do:iS multinacionais. E gostaria de aproveitar a oportunidade para rechaçar aqui nesta Casã. a acusição que alguns
setores do Governo estão fãzeri.do contra os. trabalhadores organizados, os
metalúrgicos do ABCD, sobretudo, de posição ou de postura antinacionaiista,
alegando que a greve do ABCD estaria prejudicando as pequenas e médias
empresas nacionais, que não teriam c-omo aceitar negociações do aumento do
índice de produtivídade em torno de 7%. Trag-o aqui a palavra dos Presidentes dos sindicatos do ABCD, visitados ontem por uma comissão de Parlamentares oposicionistas, de todos os partidos, de que eles estão dispostos a
dar os braços aos pequenos e médios empresários nacionais, numa luta nacionalista, e estão dispostos a negociar à pai-te com as pequenas e médias empresas nacionais e com as multinacionais do outro lado. Estas sim~ estes grandes
conglomerados tiveram crescimento superior a 7% no ano de 1979. Creio
mesmo, estou aqui para dizer, que as pequenas empresas nacionais nãO tiveram este aumento na sua produtividade, mas as grandes empresas tiveram um
aumento de produtividade supe.ri_or a 7%. É bom que se_ diga também, ilustre
Senador Pedro Simon, para que fique bem claro, que toda essa balela de se dizer que os salários, os aumentos salariais com o índice de produtividade negociado entre as partes, estã provocando avalanche inflacionãria não são verídicas, são baleias. Trago números: O INPC, estabelecido pela Fundação IBGE,
nos últimos 12 meses, fOi de 75,2% o que, acrescido de 7% do índice de produtividaae, daria 82,2% quando, na verdade, sabemos que o índice inflacionário nesse mesmo período foi de 83,8%. Portanto, mesmo com 7% de aumento de produtividade ele estaria inferior ao índice inflacionário do mesmo período. Agradeço a
V. Ex'.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Acredito que essa parte está
mais do que clara, acredito que vai ser muito difícil ao governo mudar a política salarial. Mas, com todo o respeito ao Senador Henrique Santillo, acho
que merece fé e respeito a posição do ilustre Senador e Vice-Líder. Se ele vem
a esta Casa e diz que os Srs. Camilo Penna, etc, etc estão falando, mas que o governo não vai rriudar, eu digo que prefrro ficar com o Vice-Líder do Governo.
Acho que a palavra do Vice-Líder nos merece crédito, nos merece respeito e é
aquilo que a Nação deseja. Então, entre os Camilo Penna da vida e o Vice-Uder
do Governo, sinceramente, fico com o Vice-Uder do Governo, acreditando que
tudo isso está no jornal, realmente, está longe da realidade. Na verdade, não há
absolutamente nada com relação à mudança da política salarial. Dou integral solidariedade e tenho a certeza que o Vice-Líder do Governo está falando em nome
do Governo.
O Sr. Aloysio Chaves (PDS -

PA) -

O SR. PEDRO SIMON (PMDB -

Permite-me explicitar?

RS) -

Com o maior prazer.

O Sr. Aloysio Ch•ves (PDS- PA)- Declarei a V. Ex• que a imprensa
tem registrado, de urna maneira geral, que há especulações em torno de uma
possível alteração da política salariaL E a mesma imprensa declara, de maneira formal, que os Srs, Ministro da Fazenda e do Planejamento, bem como
porta-voz autorizado do ralãcio do Planalto - estou reproduzindo as notícias estampadas nos jornais ainda de hoje- negam categoricamente que se
cogite, no momento, de alterar essa política salarial nem de enviar ao Congresso o anunciado elenco de medidas de ordem econõmica de contentação ...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Já agora esse aparte de V.
Ex' me preocupa, porque eu me equivoquei.,.

O Sr. Aloysio Chaves (PDS -
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PA) -

V. Ex• me ouviu bem.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Eu me equivoquei. E, se me
equivoquei, pe-ço desculpas. Eu tinha tomado, como manifestação de V. Ex'
Agora, se a manifestação é do Ministro do Planejamento. agora -eu me preocupo e acho que tem razão o Senador Henrique Santillo. porque geralmente
quando um Senhor com o nome de Delfim Netto e quando a imprensa começam a dizer não vai acontecer, é porque vai acOnteCer. O Brasil estã acostumado com isso, com o não vai acontecer. Quando o Ministro está firme, tem
a confiança do Governo, quarenta e oito horas depois está fora. Quando se
dizia não vai haver cassa,·ão, vinte e quatro horas depois havia. Quando se diz
que a política do Governo é tal, acontece o contrário.
Com relação ao Dr. Delfim, quei-o ler as declarações de S. Ex• ao jornal
de Porto Alegre, Zero Hora, com relação ao que houve. No Rio Grandé do
Sul, houve um fato realmente excepcional: 600 mil agricultores foram à rua

protestar contra o confisco da soja e o nosso ilustre Dr. Delfim Netto diz o seguinte, apenas isto:
"A expectativa de retirada do imposto contribuiu para a queda
dos preços da soja no mercado internacional. Imagino que antecipamos esta queda."
Enquanto ele dizia isto, o preço da soja subia cinco pontos na Bolsa de
Chicago. No mesmo dia em que ele afirmava que a queda do confisco baixaria o preço da soja, esta, na Bolsa de Chicago, aumentava cinco pontos. Tem
mais, na linguagem de economista internacional, diz o Dr. Delfim Netto:
•• ..~o que foi uma pena- porque jogamos fora alguns milhões
de dólares". E ironizoU:
"Mas o Brasil gosta de fofoca, de forma que milhões de dólares
não têm importância, o qUe vale é fofocar."
O Brasil gosta de fofoca. E como o Brasil gosta de fofoca, botamos fora
milhões de dólares, o que não tem nenhuma importância. O que nós queremos é fofocar. Quer dizer, 700 mil agricultores indo à praça pública, indo à
rua protestar contra a injustiça do preço da soja, é fofocar para o Ministro
Delfim Netto. :1:. fofoca; é assim que ele recebe a manifestação de 700 mil agricultores, para não falarmos dt: Santa Catarina. para não falarmos do Paraná,
para não falarmos de Mato Gross.o. Para ele é fofoca. É fofoca 700 mil agricultores irem às ruas.

O Sr. José Lins (PDS -

CE) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB -

RS) - Com prazer ouço V. Ex•

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre Senador Pedro Simon, eu gostaria de, em primeiro lugar, referir-me às declarações do Senador Santillo de
que operáriOs estariam dispostos a exigir um aumento de produtividade menor para as pequenas e médias indústrias do que para as grandes. Acho isto
excelente, e acredito piamente no bom senso do operariado brasileiro, mesmo
porque, isto é previsto na legislação salarial e não traz qualquer novidade,
Mas, sinceramente, essa declaração me agrada profundamente, porque ela
traz, _em si, um princípio de justiça, absolutamente necessário de ser aplicado,
no momento. A segunda coisa a que desejo, esclarecer é que a legislação salarial, tal como foi aprovada, me parece justa. Não para resolver estudar o
prõblema dos aumentos, mas para repor o valor do salário. E repor a um
nível superior ao da inflação no caso dos operários de um a três salários mínimos. Este é que é o princípio da legislação aprovada. Quanto à produtividade, acho que é um índice adequado. Evidentemente, não temos, ainda, os
meios necessários para fazer uma avaliação judiciosa do problema da produtividade a nível de empresa, ou a nível de categoria. Estou de pleno acordo
com isto e b objetivo da lei, conforme a própria mensagem, era despertar os
setores produtivos brasileiros para a necessidade da análise desse problema.
Mas, veja V. Ex• que, se a produtividade for admitida a um nível de 8,5% o
aumento real, a ela devido da produtividade teria sido de cerca de 40%; se fosse de oito e meio de cada vez ...
O Sr. Henrique Santillo (PT- GO)- Não, o aumento da produtividade é anual; só o INPC que é semestral.

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Então, em quatro anos seria exatamente
40% de aumento da produtividade. E isso seria realmente uma coisa estraordinária. Mas, _é apenas uma observação, nobre Senador. Eu também queria
fazer uma referência, muito rápida, ao problema do preço da soja. O raciocínio do Ministro da Fazenda é absolutamente certo, de que, se o preço interno
para o produtor caí, evidentemente o comprador vai barganhar com mais
possibilidade de conseguir um preço menor. Isto é lógico, é uma regra natural
de relação entre a oferta e a demanda. O que acontece, nobre Senador - e
V. Ex• certamente tem informação sobre isso- ê que ao mesmo tempo em
que se discutia o problema da redução ou da eliminação do imposto da soja
no Brasil, os preços da soja cafam um pouco na América. Mas, no dia anterior, no dia seis deste mês, o Governo americano tomou uma deliberação de
alta importância para nós que produzimos soja, ele decidiu que garantiria a
compra de toda a produção da soja. Ele garantia 20%, más em função-do próprio boicote ao mercado comprador da Rússia, o Governo tomou a decisão
de garantir a compra de I 00% da soja amedcana, E é evidente que, nestas
condições, o preço da soja subiu, porque já que o produtor tinha a garantia
de um preço mínimo ele iria barganhar por um preço maior. Mas, V. Ex'- hã
de convir que, analísando os dados do mercado de Chicago, o prêmio da soja
brasil~ira caiu de nove dólares para cinco dólares; e, nesse caso, o preço da
soja não sofreu aumento nem diminuição, mas se manteve. Entretanto, V. Ex~
há de convir que esse é um ponto em qtõe o mercado estã estacionãrio. Daqui
por diante V. Ex~ verá o que acontece.
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB -RS)- Estã aumentando; aumen- tição salarial, que só benertcia a classe empresarial, ou serão exportados para
tando S pontos.

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Eu disse a V. Ex• por que aumentou: o
Governo tomou essa medida ...

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Enquanto isso, o mesmo Ministro do Planejamento fez tabelar o preço do óleo e do farelo de soja; e a soja,
nas últimas 48 horas, sofreu uma queda, no metcado interno. Estava a 510 a
520 cruzeiros, e ontem., tinha caído para 470 cruzeiros.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Aliâs, nósjâ sabíamos que o
Dr. Delfim iria dar o troco. Terminou" cOin o co:hfisco, mas, na verdade, na
taxação dos produtos do óleo de soja e no farelo, ele deu a resposta para os
produtores de soja.

outro local? De qualquer foram, o desaStre social é_ evidente.
No Pólo os operários ganham de 18 a 20 cruzeiros de salário-hora.
Então, precisam de 5 horas de trabalho para comprar um quilo de carne;
uma, para o leite dos filhos; duas, para o transporte e uma para a previdência.
Só aí é -possível ter a clara noção da insuficiência de ganho para sobreviver.
São 9 horas para atendimento do mínimo dos mínimos, em termos de con~
dição humana, que nos mostra a incapacidade do capitalismo para dar resposta social à problemática do trabalhador brasileiro.
Muito especialmente se ao capitalismo o governo junta seu conhecido
casuísmo, que se é solução para ele, não o é para a Nação.
E por estas e outras que nós não acreditamos em abertura. Não há sociedade aberta- democraticamente aberta- quando sua economia vive em regime de servidão.

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- O Dr. Delfim continua a brincar

A servidão que nos é ii:nposta é tão grave, que ao cair o confisco da soja
p-or legítima e invencível pressão do meio rural, unido num extraordinário
O SR. PEDRO SIMON (l'MDB- RS)- Ele deu o troco para o Rio movimento de rebeldia, o governo logo veio a público para declarar que a
queda do confisco não resultou das pressões exercidas, mas de seu exclusivo
Grande do Sul.
arbítrio.
O Sr. José Llns (PDS- CE)- Permite V. Ex• um aparte?
Qual seria o mal de reconhecer que o segmento social interessado, com a
calab..o.r~ão unânime da classe política, pressionou irresistivelmente, e o go~
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Pois nãó.
verno curvara~se ás pressões'!
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Se V. Ex• me permite, eu não concordo,
Numa Democracia não l:iaveria nenhum mal. Nos regimes autoritários,
absolutamente, com essa posição. Parece-me que a justiça estâ ao lado de
uma anâlise de que o mercado interno não depende só de nós brasileiros, e porém, a participação popular nas decisões é inaceitável. Neles, só os dirigenw
que esse fato de o Governo americã.no ter garantido a compra de 100% da tes têm o direito de pensar e agir.
Na verdade o reconhecimento se fez, mas de maneira irônica e através. da
soja americana é profundamente viável para nós.
palavra do super Ministro: uo Brasil gosta é de fofoca e vai perder alguns
O Sr. Nelson Carneiro (PMDB-RJ) - Permite V. Ex• um aparte?
milhões de dólares".
com o produtor rural brasileiro.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) -Pois não.
O Sr. Nelson Carneiro (PMDB-RJ)- Nobre Senador Pedro Simon,
queria incorporar ao discurso de V. Ex• que é, sem dúvida, dos mais brilhantes aqui pronunciados, notícias hoje divulgada pelo Correio Brazi!iense e que
vou ler apenas o primeiro trecho:

Perdoe~ me Senhor Super Ministro, da mesma forma que eu e os agricul~
tores do Rio Grande lamentamos a sua falta de visão e nos negamos a comenw=tar a sua infeliz frase, pela total ausência de substância nela. O Brasil não vai

perder alguns milhões de dólares. São os produtores do Rio Grande do Sul,
de Sa_nta Catarina, do Paraná, de São Paulo ê que ganharão alguns milhões
de cruzeiros, que serão aplicados em novas lavouras, novos plantios, em educação, saúde, lazer, se é que ainda sobra alguma coisa, e, criando novos empregos, gerando novas riquezas e não destinados às verbas secretas, à propaganda governamental ou a manutenção de mordomias absurdas e viagens faraônicas, que nenhum benefício trazem ao povo, a não ser irritá-lo.

Analisando a queda da demanda por crédito rural subsidiado o
diretor da área de Crédito Rural do Banco Central, José Kléber Lei~
te de Castro, afirmou ontem que este comportamento é "apenas residual" e que os agricultores vão~se acostumar em breve com as novas taxas mais elevadas. Os juros do crédito rural subiram de um paEntão, negam a evidência mais meridiana, como se ceder à Nação fosse o
tamar de 18% para taxas entre 32 e 38%, de acordo com o porte do
mais desmoralizante dos crimes.
produtor.
Outra coisa, aliâs, não ocorreu no caso da votação da Emenda Lobão.
Então, vamos esperar que os agricultores se acostumem a essas taxas de Para desestimular o trabalho da classe política e apresentar-se à Nação como
32% a 38%. O responsável por esta afirmação é o Diretor do Crédito Rural do o dono absoluto da verdade, o autoritarismo cometeu o supremo ultraje de
Banco Central, José Kléber Leite de Castro.
matar no nascedouro o próprio partido que inventou, obrigandoMo a rasgar
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS)- Jõ assim que querem resolver seu programa e apresentar-se, diante da opinião pública, com a mesma imao problema da agricultura. Daqui a alguns dias, os agricultores estarão to- gem malsinada de uma ARENA genuflexa.
A fuga do plenário do Congresso foi a fuga da responsabilidade política
mando dinheiro das financeiras.
de votar. Votar sim ou votar não, mas votar e responder perante a consciênO Sr. Paulo Brossard (PMDB-RS)- É assim que a agricultura consti- cia individual e partidária e perante a Nação pelo voto dado.
tui o alvo precípuo do atual Governo.
Abertura? Pelo contrário. Tudo continua fechado - e muito bem fechaO SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) ,--É por estas razões que o êxo- do - ao acesso da sociedade brasileira, cujo direito de participação é nedo rural se agrava cada dia mais. O produtor não tem segurança. Ele é sim- nhum.
ples joguete de um governo insensível, que só olha e cuida dos próprios objeE quando o conquista, forçando o portão de ferro do arbítrio, mesmo cetivos e só atende os próprios compromissos de sua dependência.
dendo o Governo nega. Foi ele que quis dar. E deu porque quis e não para
Superpovoados nossos centros urbanos, principalmente a periferia deles, atender ao povo. É assim que procede imperativamente, reduzindo a opinião
avolumam-se o desemprego e o subemprego e atéjâ se chegou ao cúmulo de pública à condição de esmoler das migalhas do poder.
exportar nossas reservas humanas para outros centros de exploração agrícoSr. Presidente e Srs. Senadores:

la.

Mas agora, numa iniciativa que a todos está revoltando no Rio Grande
problematizado, o governo ignora o fato de nos ressentirmos da criação de
novos empregos para atender a mão-de-obra disponível, e quer transferir
para nosso Estado mil operários da Hidroelétrica de Itaipu, destinando-os
para serviços em execução no III Pólo Petroquímica, em Montenegro.
A solução seria aceitável se houvesse no Rio Grande a ocorrência da falta de mão-de-obra. Então, seria válido trazê-los para a ocupação dessas vagas. Ao contrário, porém, não hã vagas. O que hã é a falta delas, para atender
nossas próprias necessidades de emprego.
Casuísta por excelência, o governo· tâmbém não se preocupa, adotando
essa decisão, com os problemas sociais que vai gerar, após a liberação das
obras do Pólo. O que vai ser feito cOm estes mil trabalhadores? Continuarão
agregados ao mercado de trabalho gaúcho, agravando os termos da compe-

Estamos regressando do Rio Grande após o interregno da Semana Santa. O que vimos somente acrescentou preocupações a nosso espírito. Somos
realistas. Não se irá muito longe com esta disposição de nada ceder a um Es~
tado, como o nosso, que todos sentem perdido no emaranhado de problemas
que nos assaltam.
Nem falamos dos problemas enfrentados pelo Governo. Falamos do povo. De seus problemas cada dia mais graves. Falamos de uma sociedade que
não suporta mais a marginalização imposta.
Hâ 14 anos, na Morro da Cruz, em plena Porto Alegre, dá·se a representação do drama do Calvário. Ali, com extrema religiosidade, a população da
Capital rememora o sacrifício do Filho de Deus, sob a inspiração do pâroco
da Igreja de São José do Murialdo.
Pois bem. Este ano a multidão ouviu daquele pastor a afirmação de que
o ato de fé não seria mais repetido.
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A comunicação foi feita com estas palavras:
''Chega de crucificar Cristo, qUando o povo estâ sendo crucificado todos os dias.''
Ele tem razão.
Hoje, os sacrificados são milhões de brasileiros. São aqueles sem trabalho e aqueles subempregados. Aqueles levados a deixar os campos por falta
de respeito humano de uma estrutura agrária injusta, que o Governo protege.
São aqueles subalimentados e que sobrevivem em barracos, por falta de
meios para dar à família um teto digno deste nome. São aqueles que estão
submetidos a salários decretados sempre abaixo de suas necessidades fundamentais e que seguem sem esperança pela Via Crucis da dependência econômica a interesses não-brasileiros, vergastados pelo endividamento externo,
pela espiral inflacionária, pela concentração de renda, pelas doenças, pela falta de condições sanitárias, pelas agressões ao meio-ambiente, pela especulação financeira, pela livre remessa de lucros às matrizes das multinacionais.
Enquanto isso~ para os trabalhadores brasileiros e suas famílias já falta até
mesmo "'o pão nosso de cada dia".
Foi o drama de todo um povo que nós tivemos a desventura de rever lá
em nosso Rio Grande.
Chega~ pois, dessa propaganda sofisticada, que quer convencer homens
esfomeados, maltrapilhos e sem uma habitação decente, que se deve dar por
muito feliz.
Chega de determinar sacrifícios à gente mais humilde, enquanto aos banqueiros e magnatas se pede por favor.
Chega de insensatez.
São estas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, as reflexões que trazemos do
Rio Grande em cujo nome - com a responsabilidade de representá-lo neste
Senado - exigimos justiça social e liberdade política. Exigimos um destino
digno da sua condição humana. pela prevalência do fator trabalho sobre oca- pita!. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Antes de conceder a palavra ao
Líder Paulo Brossard, na condição de Líder de Partido, eu peço permissão ao
eminente Senador para atender, liberalmente, a três Senadores que querem
fazer pequenas comunicações, na forma do art. 16 do Regimento Interno.
O Sr. Paulo Brossad (RS)- V. Ex• não precisa pedir licença.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro·.
·
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Para uma comunicação. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O nobre Senador Gilvan Rocha, Líder do PP, inaugurou ontem, com seu
bom gesto, um prazo de tranqUilidade para o Governo Federal. De modo que
não lerei, nesta oportunidade, as considerações do meu amigo Agapito Durão, mas apenas quero me congratular com o Senhor Presidente da República, porque, ontem, através de decreto que altera o art. 69 do Decreto 77.455,
de 1976, atendeu a uma velha reivindicação que tenho defendido neste plenário, objeto do projeto n9 234, de 1975, em que diz:
Art. J9 O servidor público da Administração Federal direta e
autárquica, que estiver regularmente matriculado em curso universitário, só poderá ser transferido para tOcai onde houver o curso universitário que Cstiver freqUentando.
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dações Nordeste ratificaram posição assumida assembléia Estado
Alagoas não continuarem atividades plantio e adubação cana por
absoluta incapacidade financeira virtude baixos preços impostos sistema produtivo sucro-alcooleiro pt Continuaremos assembléia permanente até solução problema pt Apelamos Vossa Excelência sentido colaborar solução venha tranqUilizar imensa classe produtora
cana do nordeste pt Atenciosas Saudações pt Manoel Borges de Andrade -Presidente da Associação Plantadores de Cana da Paraíba
vg Amaro Gomes da Silva- Presidente da Federação dos Plantadores de Cana do Brasil vg João Carlos Albuquerque Filho- Presidente da Associação de Plantadores de Cana de Alagoas vg Antonio
Celso Cavalcante de Andrade- Presidente da Associação de Plantadores de Cana de Pernambuco vg José Antonio Correia Lima Presidente da Associação de Plantadores de Cana da Bahia vg Helmut Hagenbeck - Presidente da Associação de Plantadores de
Cana de Sergipe pt
Sr.- Presidente, Srs. Senadores, como se vê os mais diversos setores produtivos da economia brasileira vão se organizando, para a defesa de suas reivindicações junto ao GOverno Federal. É um sinal dos tempos.
Ainda há pouco, foram os produtores de soja do Sul do País que, numa
legítima defesa dos seus interesses, paralisaram, de uma hora para outra, a
comercialização do produto, forçando o Governo a reconhecer as suas demasias, com a extinção do confisco cambial da soja.
Agora, são os plantadores de cana do Nordeste que decidem assumir
uma atitude corajosa, diante da demora do Governo em solucionar os seus
problemas.
Na Assembléia Geral realizada na Paraíba, o Sr. Amaro Gomes da Silva,
Presidente da Federação Nacional dos Plantadores de Cana, disse ser inadmissível que o Ministro do Planejamento, Delfim Netto, continue a afirmar
prioridade para a produção agricola do Nordeste e, ao mesmo tempo, tome
medidas de esvaziamento financeiro da região e outros impeditivos do desenvolvimento da sua agro-indústria canavieira. E enfatiza: "não ê possível que
queiram transformar-nos em produtores de matéria-prima, sem possibilidade
de acesso a modernas tecnologias e mantendo uma mão-de-obra escrava, sem
oportunidade de especialização.)!
Por sua vez, o Presidente da Associação de Plantadores de Cana de Pernambuco, António Celso Cavalcante, afirmou que enquanto vendemos álcool por preços ínfimos ao Governo, este vende ao consumidor .. com um reajuste astronómico". Revelou ainda que o Ministro Delfim Netto dado pouca
importância aos fornecedores, ao ponto de não respeitar, nos reajustes de
preços, nem mesmo os índices da Fundação Getúlio Vargas e de órgãos do
próprio Governo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, formulo um veemente apelo ao Sr. Ministro Delfim Netto e, bem assim, ao Senhor Presidente João Baptista Figueiredo, no sentido do atendimento dos reclamos dos plantadores de cana do Nordeste, pois, no pé em que estão as coisas, teremos não somente sérios prejuízos de ordem económica - na hora em que o álcool é inclusive utilizado
como carburante -, mas também de ordem social, pois milhares e milhares
de brasileiros vivem da plantação e da industrialização da cana no Nordeste
brasileiro.
Ou o Governo age com a urgência que o caSo requer, ou, dentro de poucos dias, marcharemos, inelutavelmente, para uma situação de verdadeira calamidade, com o desemprego em massa na região mais pobre do Brasil.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

Quero congratular-me com o Senhor Presidente da República, porque 5
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Seanos depois a idêia aqui exposta encontrou, por parte do Executivo, a necessinador Orestes Quércia.
dade acolhida.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml)
O SR. ORESTES QUt:RCIA (PMDB-SP. Para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se- Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, gostaria de comunicar à Casa que hoje a ComisSão Parlanador Humberto Lucena.
mentar de Inquêrito, instituída pelo Senado para analisar as causas e as conO SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Para uma comuni- seqiiências da violência urbana em nosso País, iniciou os seus trabalhos, às 10
cação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
horas, com a presença do Ministro da Justiça, o Sr. Ibrahim Abi-Ackel. Do
Há alguns dias, o Senador Marcos Freire analisou, neste plenário, a difí- nosso ponto de vista foi uma reunião muito importante pois coincidiu com a
cil situação que atravessam os plantadores de cana do Nordeste, reclamando expectativa da instalação do início dos trabalhos dessa Comissão. Havíamos
a concessão de financiamentos e·a fixação de novos preços para a cana, o açú- anunciado anteriormente que amanhã deveria estã aqui, para depor na CPI
car e o ãlcool compativeis com a realidade dos custos de produção.
da Violência, o Minístro do Trabalho, Sr. Murillo Macêdo. No entanto, em
Ainda há poucos minutos o Senador Luiz Cavalcante leu editorial da razão de suas atividades- em razão da greve do ABC- o Ministro Murillo
grande imprensa brasileira a respeito do assunto.
Macêdo deverá vir à CPI da violência na próxima quinta-feira, dia 17, às 10
A propósito, recebo da Paraíba o seguinte telex:
horas.
Por outro lado, gostaria também de adiantar à Casa que na próxima
"ComunicElmos Vossa Excelência Assembléia Geral classe
plantadores cana reunidos ontem nesta capital com presença Presi- terça-feira, dia 15, deverá estar presente à CPI o Ministro Jair Soares, da Pre-dente Federação Plentadores Cana Brasil e todos Presidentes Asso- vidência Social.

Abril de 1980

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Quinta~feira

10 783

Gostaríamos, comó Presidente dessa CPI, de assinalar que o início dos dências adotadas pelo Poder Executivo para a vacinação em massa da poputrabalhos dá motivos de entusiasmo com os resultados que poderemos conse- laçào.
guir com essa CPI. (Muito beml Palmas.)
Sala das Sessõest 9 de abril de 1980.- Gilvan Rocha.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nadar Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB .~ MG. Para uma comunicação.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Creio que pela enésima vez estou Solicitan-do informação à Mesa Diretora e, talvez a V. Ex• e peço encarecidamente, porque não pretendo mais voltar
ao assunto em Plenário. Em 1975, Sr. Presidente, apresentei um projeto possibilitando a criação de estágio para universitários no Senado Federal.
É do_ meu conhecimento que o então Presidente, Senador Petrônio P_ortella, quando presidia o Congresso Nacional e, conseqüentemente o Senado
Federal, havia autorizado, através da Mesa Diretora, esse estágio. Lamentavelmente, até agora, por incrível que pareça, apesar da boa vontade do Senador Alexandre Costa, nenhuma informação a Mesa me fornece acerca desse
estâgio.
Como disse a V. Ex•, con• o maior respeito, é a enésima vez que solicito
esta informação. Eu gostaria, Sr. Presidente, que ainda hoje, agora, me fosse
dada ...

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O requerimento lido serâ publicado e incluído em Ordem do Dia, nos termos regimentais.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretãrio.

t

lido e deferido o seguinte

REQUERIMENTO N• 50, DE 1980
Exmo. Sr.
Presidente do Senado Federal
Para fins de direito, o Senador que esta subscreve requer à Mesa, lhe seja
fornecido certidão de que não pertence a nenhum dos blocos atuais com assento no Senado.
Sala das Sessões, 9 de abril de 1980. - Dirceu Cardoso.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Adalberto Sena- José Guiomard- Eunice Michiles- Evandro Carreira - Raimundo Parente - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque
- Alberto Silva - Milton Cabral - Aderbal Jurema - Gilvan Rocha Passos _Porto - Lomanto Júnior - João Calmon - Amaral Peixoto Hugo Ramos - Murilo Badaró- Franco Montoro- Orestes QuérciaJosé Caixeta - Vicente Vuolo - Pedro Pedrossian - José Richa- Leite
Chaves - Evelãsio Vieira - Lenoir Vargas - Tarso Dutra.

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- V. Ex• me permite um aparte?
(Assentimento do orador.) Nobre Senador, ainda há poucos instantes, o Senador Mendes Canale, trocando idéias comigo a respeito, recordava que houve realmente uma decisão a nível de Mesa Diretora, em termos de acolhimento daquela proposta de V. Ex• relacionada com os estagiários. Eu mesmo cheO SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Estâ finda a Hora do Expedienguei a falar com o Sr. 19-Secretário, Dr. Alexandre Costa, defendendo diante te.
de S. Ex• a necessidade de o Senado proceder da mesma forma como a CâmaPassa~se à
ra dos Deputados, possibilitando aos universitários brasileiros essa oportunidade de travar contato direto com a mais alta C_a"sa: Legislativa do País que é o
ORDEM DO DIA
Senado Federal.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Muito obrigado, Senador Mauro Benevides.
Veja, Sr. Presidente, que o Senador Mauro Benevides pertenceu a Mesa
Diretora. S. Ex•, mais do que ninguém, sabe que esse estâgio foi aprovado.
Pergunto, então, Sr. Presidente, respeitosamente, se é possível, neste momento, uma resposta à minha indagação?
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Estou solicitando à Secretaria
da ComiSsão Diretora uma informação para, ainda no correr desta sessão,
poder responder ao Senador Itamar Franco sobre a marcha da indicação do
nobre Senador. Mas, na Ordem do Dia de hoje hâ um projeto do eminente
Senador Humberto Lucena alterando o Regimento, para permitir o funcionamento dos estagiários no Senado.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Sr. Presidente, hã uma
diferença fundamental entre o que propõe o Senador Humberto Lucena e o
que propus e hâ, inclusive, uma diferença até de data, porque a minha proposição data de 1975, bem anterior a do Senador Humberto Lucena o qual pretende que os estagiários, universitârioS"j,-Ossam dar, no Senado Federal, uma
contribuição mais efetiva, diferentemente daquela que propus.
Encareço a V. Ex•, Sr. Presidente, para que responda à minha indagação.

Item l:
Votação, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 305, de 1977- Complementar, do Senador
Itamar Franco, que dã nova redação aos§§ 29, 39,49 e 59, e acrescen~
ta parãgrafos (antigos e novos) à Lei n• 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributârio Nacional), tendo
PARECERES, sob n• 222 e 1.233, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça- ]9 pronunciamento: pela inconstitucionalidade, com voto vencido dos Senadores Tancredo Neves,
Cunha Lima, Hugo Ramos e Lãzaro Barboza; 29 pronunciamento
(reexame s_olicitado em plenãrio): pela inconstituciOnalidade.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão de 20 de junho de 1979,
tendo a votação adiada para reexame da Comissão de Constituição e Justiça,
nos termos do Requerimento n9 207 (79, do Senador Franco Montoro.
Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. 19-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 51, DE 1980
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- V. Ex• terâ uma informação anNos termos do art. 350, combinado com a alínea "c", do art. 310, do
tes do término desta sessão.
Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de Lei do SeO SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Espero, realmente, que nado n9 305, de 1977- Complementar, a fim de que seja feita na sessão de
amanhã.
V. Ex• possa me informar.
Sala das Sessões, 9 de abril de 1980. - Itamar Franco.
O SR. PRESJDENTE (Nilo Coelho) - A Presidência convoca sessão
extraordinária a realizar-se hoje, às dezoito horas e trinta minutos, destinada
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- De acordo com a manifestação
à apreciação da Mensagem n9 65, de 1980, relativa a escolha do Doutor Leo- favorável do Plenãrio a votação da matéria fici adiada para a sessão de amapoldo César de Miranda Lima Filll.o, para exercer o cargo de Ministro do nhã.
Tribunal Superior do Trabalho, na vaga decorrente da aposentadoria do MiO SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 2:
nistro Lopo de Carvalho Coelho.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, requerimento que
serâ lido pelo Sr. 1•-Secretârio.
E lido o seguinte

Votação, em primeiro turno {apreciação preliminar da constitucionalidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do
Projeto de Lei do Senado n• 100, de 1979, do Senador Franco Montoro, que concede aposentadoria especial aos artistas e aos técnicos
em espetáculos de diversões, tendo

REQUERIME!'TO N• 49, DE 1980
PARECER, sob n• 963, de 1979, da Comissão:
Nos termos do inciso I do artigo 418 do Regimento Interno, requeiro a
de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
convocação de Sua Excelência o Senhor Ministro Waldyr Mendes Arcoverde,
titular da pasta da Saúde, a fim de que, perante a Comissão de Saúde, preste
A Matéria teve a sua votação adiada por duas vezes, nos termos do art.
informações sobre a situação da incidência da Poliomielite no País e as provi- 350, combinado com o art. 310, alínea "C", do Regimento Interno, a requeri-
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mento dos Senadores Franco Montoro e Humberto Lucena, quando da sua
inclusão na Ordem do Dia das sessões de 30 de novembro de 1979 e 26 de
março de 1980, respectivamente, não podendo, naqueles termos regimentais,
ser concedido novo adiamento.
Sobre a mesa, requerimento cuja leitura será feita pelo Sr. J9-Secretãrio.
Elido o seguinte

Abril de 1?80

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'? 36,
de 1979 (no 1.967/76, na Casa de origem), que altera a redação do art.
9'? da Lei n9 6.439, de ]9 de setembro de 1977, que "institui o Sistema
Nacional de Previdência Social, e dá outras providências", tendo
PARECERES, sob n<>s 954 e 955, de 1979, das Comissões:
- de Legislação Social, contrário; e
- de Finanças, favorável.

REQUERIMENTO No 52, de 1980
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Nos termos do art. 350, Combinado com a alínea "B", do Art. 310, do
Não havendo quem queira discuti·lo, declaro·a encerrada.
Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de Lei do SeEm votaçãq_.
nado n9 100, de 1979, a fim de que seja eticaminbado ao reexame da Comissão
Os Sfs. Senadores que o aprovam queiram conservar~se como estão.
de Constituição e JUstiça.
(Pausa.)
Sala das Sessões, 9 de abril de 1980 - Franco Montoro.
Rejeitado.
A matérii:t vai ao Arqoivo, feita a devida comunicação à Câma:ra dos DeO SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em votação o requerimento que
putados.
vem de ser lido.
E o seguinte o projeto rejeitado
O Sr. Franco Montoro (SP)- Sr. Presidente, peço a palavra para encaPROJETO
DE LEI DA CÂMARA No 36, DE 1979
minhar a votação.
(NO 1.967 f76, na casa de origem)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Tem a palavra V. Ex•
Altera a redação do art. 90 da Lei no 6.439, de 10 de setembro de
1977, que "institui o Sistema Nacional de Previdência Social, e dá OU·
O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP. Para encaminhar a votras jfr(fvidências".
tação. Sein revisão dO orãdor.)- Desejo justificar, Sr. Presidente, esse requeO Congresso Nacional decreta:
rimento e solicitar a volta da matéria à Comissão de Constituição e Justiça,
para reapreciação da matéria, em face das_~nsider~ções que passo a expor.
Art. J9 O art. 99 da Lei n'? 6.439, de J9 de setembro de 1977, passa a vi~
O projeto cumpre um--velho compromisso do Congresso e do Governo ger com a seguinte red.ação:
de conceder, também, aos artistas e aos técnicos em espetâculos de diversões,
"Art. 90 A LBA compete prestar assistência social à população
aposentadoria especial já concedida a jornalistas profissionais e a outras catecarente e aos combatentes que participaram da Força Expediciogorias.
nária Brasileira - FEB, _mediante programas de desenvolvimento
Já existe legislação dispondo sobre esta matéria. O artigo 99 do Decretosocial e de atendimento às pessoas, índependentemente da vincu~
lei n9 1.967, de 76,dispõe que apõSentãdoria especial serãconcedida ~o segurado
lação destas a outra entidade do Sistema Nacional de Previdência e
que contando no mínimo cinco anos de contribuição. tenha trabalhado quin~
Assistência Social- SJNPAS."
ze, vinte ou vinte e cinco 3.nos, conforme atividade profissional, em serviços
Art. 29 O custeio dos encargos decorrentes desta Lei será atendido com
que para esse efeito forem considerados penosos, insalubres ou perigosos por
os recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, instituí~
decreto do Poder Executivo. Portanto, por determinação expressa da lei, o
do pela Lei no 6.168, de 9 de dezembro de 1974.
próprio Poder Executivo poderia baixar por decreto essa extensão.
Art. J9 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
A Comissão de Constituição e Justiça, em um parecer que não é subscriArt. 49 Revogam-se_ as disposições em contrário.
to por nenhum dos nossos Senadores da Oposição, conclui que a matéria é inO SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 4:
constitucional, porque não há indicação dos recursos necessários para cobrir
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara Q9 62,
esse encargo.
âe 1979 (no 3.316/77, na Casa de origem), que altera os arts. 16 e 25
Ora, essa alegação, Sr. Presiderite, é rígida demais e leva-nos a uma interda Lei n04.737, de 15 de julho de 1965- Codigo Eleitoral, tendo
pretação absurda, porque a própria lei que está descrita junto ao parecer, que
dispõe sobre a aposentadoria dos jornalistas profissionais, não dispõe sobre a
PARECER, sob no 1,113, de 1979, da Comissão:
verba e é lei sancionada, publicada e em vigor.
-de Constituiçã-o e Justiça, favorável, nos termos de substitu~
tivo que apresenta,
Hã, portanto, para o projeto que é apresentado à Comissão, uma exigên~
cia que não é respeitada nem na lei que foi o ponto de partida dessas aposen~
Em discussão o projeto e o substitutivo, em turno único. (Pausa.)
tadorias especiais. Além do mais, a lei até permite que, por ato do próprio_
Não havendo oradores, decla,ro encerrada a discussão.
Executivo, se dê essa extensão. Se dúvida houver quanto à existência ou não
Em votação o substitutivo, que tem preferência regimental.
de recursos, o normal é que se consulte o Instituto Nacional de Previ~ênci8:
<;?s Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau~
Social, para verificar a existência ou nãO da sua verba normal de benefícios, sa.)
Aprovado.
de recursos para cobrir esse encargo, mas nunca fulminar de inconstitucional
uma proposição nessas condições.
Aprovado o s-ubstitutivo fica prejudicado o projeto.
A matéria vai à Comissão de R.edação a fim de redigir o vencido para o
A matéria sería examinada pela Comissão de Legislação Sociare- Pela
turno suplementar.
Comissão de Finanças e, afinal, se não houvessem recursos, o projeto seria inE o seguinte o ,)"Ubstitutivo aprovado
constitucional. Mas evidentemente não é esse o procedimento que deve ser to-: _
mado pela Comissão de Constituição e Justiça e não é o que tem sido tomaEMENDA No 1-CCJ
do. A Comissão tem oficiado ao INPS para informar se existem ou não os re(SUBSTITUTIVO)
cursos, ou melhor, se as verbas previstas no instituto são suficientes ou não
Altera os arts. 16,11caput, 25 e 26 da Lei no 4.737, de 15 de julho
para cobrir o benefíciO.
·
de 1965 - Código Eleitoral.
Nessas condições, nós solicitamos a volta do projeto à Comíssão_de JusO Congresso Nacional decreta:
tiça, para qüe ela- reexamine a-Iriãtéria, eiri- face das razões que acabamos de
Art. lO Os arts. 16, 17, caput, 25 e 26 da Lei n04.737, de 15 de julho de
apresentar.
1965 - Código Eleitoral, passam a viger com a seguinte redação:
~ esta a justificativa do reqllúiinefito. -Ü~o1uito bem!)
"Art. 16. Compõe-se o Tribunal Superior:
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Em votação a requerimento.
I - mediante eleição em escrutínio secreto.;
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
a) de dois juízes escolhidos pelo Supremo Tribunal Federal dentre os
~· ~
Aprovado.
seus ministros;
A matéria serâ encaminhada à C-omissão de Constituição e Justiça para
b) de dois juízes escolhidos pelo Tribunal Federal de Recursos dentre os
reexame.
seus ministros;
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c) de um juiz escolhido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal denII- os estagiários observarão, no que couber, o regime discitre os seus desembargadores;
plinar dos servidores do Senado Federal, e estarão sujeitos a locais
II - por nomeação do Presidente da República, de dois dentre seis cidae horários de trabalho fixados pela Comissão Diretora;
dãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados pelo Supremo
III -as desoesas Que possam decorrer do estágio constarão o
Tribunal Federal, em listas tríplices, destas não podendo constar nome de
Orçamento;
magistrado aposentado ou de membro do Ministério Público.
IV -ao términP do período, cada estagiãno apresentará um
§19 Não podem fazer parte do Tribunal Superior Eleitoral cidadãos que
relatório escrito sobie o desenvolvimento do respectivo programa,
tenham ent:l-e si parentesco, ainda que por afinidade, até o quarto grau, seja o
recebendo um certificado relativo à conclusão ·cto estágio."
vínculo legítimo ·ou ilegítimo, excluindo·se neste caso o que tiver sido escolhiPelo que sei, Sr. Presidente, a Mesa Diretora do Senado Federaljã vem,
do por último.
inclusive, autorizando, em casOs isolados, a realização deSses estâgios uni ver~
'§ 29 A nomeação de que trata o inciso II deste artigo não poderá recair
sitários,-que visam dar um maior aprimoramento aos estJdantes de curso suem cidadão que ocupe cargo público de que seja demissível ad nutum; que seja
perior. A Câmara dos Deputados, por sua vez, já adotou idêntica providência
diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiada com subvenção, privilé- no seu Regimento Interno.
gio, isenção ou favor em virtude, de contrato _com a administração pública;
A mim me parece que houve um equívoco do nobre Relator, o nobre Seou que exerça mandato de caráter político, federal, estadual ou municipal."
nador Dinarte Mariz, ao apreciar a matéria, pois na verdade há uma difeArt. 17. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu presidente e seu vicerença mUito grande entre o projeto de minha autoria e a Indicação da lavra
presidente entre os _três ministros do Supremo Tribunal Federal e para
do Senador Itamar Franco.
corregedor-geral da justiça eleitoral um dos seus membros."
E que eu pretendo, através desta proposição, Sr. Presidente, estabelecer
Art. 25. Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:
estágios para- universitários em final de curso nos serviços administrativos do
I - mediante eleição, pelo voto secreto:
Senado, a exemplo do que já oc_o_rre com as empresas estatais e sociedades de
a) de dois juízes, dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça;
economia mista, que acolhem anualmente dezenas e dezenas de estudantes.
b) de dois juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça;
Ao passo que o nobre Senador Itamar Franco, ao meu ver, desejava,
II - do juiz federal e, havendo mais de um, do que for escolhido pelo
com a sua Indicação, estabelecer no Senado um estágio universitário de 1 seTribunal Federal de Recursos;
mana ou 15 dias, a exemplo do que a Câmara dos Deputados promove para
III - por nomeação do Presidente da República, de dois dentre seis ciaproximar a juventude estudiosa do nosso País das lides parlamentares.
dadãos de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal
O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Permite V. Ex• um aparte?
de Justiça.
§ 19 A lista tríplice organizada pelo Tribunal de Justiça será enviada ao
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Ouço V. Ex• com
Tribunal Superior Eleitoral.
prazer.
§ 2• A lista não poderá conter nome de magistrado aposentado ou de
O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Senador Humberto Lucena,
membro do Ministério Público.
§ 39 Recebidas as indicações, o Tribunal Superior divulgará a lista atra- além do mais o parecer do Senador Dinarte Mariz comete um equívoco quanvés de edital, podendo os partidos, no prazo de cinco dias, impugnã-la com do dizia que a minha proposição foi arquivada. Em absoluto. -Tão logo
foi arquivada a primeira propóSiçãõ--que· eu fiz, eu imediatamente a modifi~
fundamento em inconstitucionalidade.
§ 49 Se a impugnação for julgada procedente quanto a qualquer dos in- quei. E essa proposiÇão modificada foi imediatamente aprovada pela Mesa
dicados, a lista será devolvida ao Tribunal de origem para complementação. Diretora. Ainda há pouco o nobre Senador Mauro Benevides, num aparte,
§ 59 Não havendo impugnação, ou desprezada esta, o Tribunal Superior me esclarecia o detalhe de que o próprio Senador Petrônio Portella, quando
Presidente do Senado, já havia aprovado a minha indicação para o estágio
encaminhará a lista ao Poder Executivo para a nomeação.
§ 69 Não podem fazer parte do Tribunal Regional pessoas que tenham dos universitários nos moldes que executa, no momento, a Câmara dos Deentre si parentesco, ainda que por afinidade, até o 29 grau, seja o vínculo legí~ putados. Evidentemente está bem caracterizada a diferença do que pretende
timo ou ilegítimo, excluindo-se neste caso a que tiver sido escolhida por últi- V. Ex• e do que pretendo eu. O projeto de V. Ex• merece aprovação pelo Semo.
nado Federal. V. Ex• o diz. Pretende-se o que? Um estágio, após a conclusão
§ 79 A nomeação de que trata o n9 II deste artigo não poderá recair em do curso uniVersitário, nos setores administrativos do Senado Federal. Então,
cidadão que tenha qualqier das incompatibilidades mencionadas no art. 16, o que se diz no meu projeto? Apenas um estágio de três meses para que os
§29.
universitáriOs brasileiros tenham oportunidade, como acontece na Câmara
"Art. 26. O Tribunal Regional Eleitoral elegerá presidente um dos dois dos Deputados, para que eles conheçam o Senado Federal, o que significa o
desembargadores do Tribunal de Justiça, cabendo ao outro a vice- Senado Federal. Porque é muito comum, Senador Humberto Lucena, se chepresidência, e cOrregedor-regional da justiça eleitoral um dos seus membros.'' gar no interior do País e ouvir até no próprio Estado a que se pertence, o desconhecimento total pelo Senado Federal. Aqui em Brasília, por exemplo, a
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
população desco!ihece que cabe ao Senado Federal legislar para ela. f: absurArt. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
do. Nós defendemo~ um órgão escolhido pela própria população. Mas a poO SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 5:
pulação brasileira desconhece as funções do Senado. Então, a nossa propoDiscussão, em tuino único, do projeto de Resolução n9 48, de sição não foi arquivada como diz aqui o nobre Senador Dinarte Mariz, ele faz
1979, do Senador Humberto Lucena, que altera o art. 440 do Regi- uma pequena confusão. Razão pela qual eu apoio V. Ex• Segundo, Senador
mento Interno do Senado Federal, tendo
Humberto Lucena, que tenha mais sorte do que eu, porque desde de 1975 que
PARECERES, sob n•s 66, 67 e 68, de 1980, das Comissões:
venho tentando a aprovação desse projeto. E reafirmo aqui: não só pelo apar-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici- te do Senador Mauro Benevides, mas do saudoso Senador Petrônio PorteHa
dade;
que, na época, chamou-me ao seu gabinete e disse que a minha proposição
-- Diretora, contrário; e
havia sido aprovada pela Mesa Diretora, razão pela qual é que estranho que
- de Finanças, favorável.
o nobre Senador Dinarte Mariz, que merece todo o nosso apreço, tenha dito
que a minha proposição foi arquivada. Ela não foi arquivada, realmente. E
Em discussão o projeto, em turno único.
tanto assim que a Mesa, daqui a pouco, vai informar de que essa proposição
Tent a palavra o nobre Senador Humberto Lucena.
Ex•.
õ SR. HUMBERTO LUCENA (PMDll- Pll. Para discutir o projeto. foi realmente aprovada. Era o aparte que eu-queria clacr a

v,

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Apresentei o projeto que ora se discute, sob número 48/79, visando alterar o art. 440 do Regimento Interno do Senado Federal, para que ali se incluísse urna modalidade de estágio para universitários nos serviços administrativos do Senado Federal.
A proposição detalha todas as normas que deveriam ser seguidas no caso
do acolhimento dessa minha iniciativa, quais sejam:
I - a inscrição, o n-úmero de estagiários e a duração do estágio
serão disciplinados mediante regulamentação da Comissão Diretora;

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Agradeço os esclarecimentos de V. Ex•, que v~m ao encçntro do- meu ponto de vist+1 sobre o as~
sunto.
O Sr. Dinarte Mariz (PDS -

RN)- Permite um aparte, nobre Sena-

dor?
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB -

PB) -

Pois não.

O Sr. Dinarte Mariz (PDS- RN)- Eu estava ausente, e chegando ouvi
V. Ex' pronunciar meu nome Vârias vezes. Estou vendo que o assunto que
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V. Ex• está tratando é sobre arquivamento de um projeto ou de uma proposta
Se em relação à iniciativa Itamar Franco me manifestei favoravelmente,
inclusive realizando gestões para viabilizá-la nesta Casa, também agora, ratiperante a Mesa.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Não, V. Ex• se enga- ficando pronunciamento da Comissão de Finanças de que fui relator, desejo
tornar pública a minha adesão ao projeto do Senador Humberto Lucena, que
na.
agciia se discute no Plenário da Casa.
O Sr. Dinarte Mariz (PDS- RN)- Eu não estou enganado. Eu não esQuero, portanto, Sr. Presidente, deixar registrado o meu posicionamento
tou é por dentro do assunto. Estou provocando para saber do que se trata. favorável à indicação Itamar Franco, quejã pensava pudesse ser transformaO SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Então esclarecerei a da em norma cumprida pelo Senado Federal, e também a minha manifesV. Ex• Estou discutirido um projeto de resolução, de minha autoria, que insti- tação a favor da iniciativa do Senador Humberto Lucena.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
tui o estágio para universitários nos serviços administrativos no Senado FederaL A proposição recebeu parecer favorável da Comissão de Justiça e da ComissãO de Finanças, e parecer contrário da ComiSsão Diretora, tendo V. Ex•,
como Relator, justificado o seu ponto de vista sob o argumento de que se tratava de matéria idêntica a uma Indicação do nobre Senador Itamar Franco,
que jã fora arquivada por decisão da Mesa anterior.
Neste ponto, antes que V. Ex• retome a palavra, quero esclarecer que se
trata de matérias inteiramente diferentes. O nobre Senador Itamar Franco pedia, na sua Indicação, um estágio nos Moldes do que hã na Câmara, para os
universitários tomarem conhecimento do que se passa no Senado, entrar em
contato com as sessões do Plenãrio~ com as comissões técnicas, etc., durante
um prazo reduzido de 15 dias, de um mês. O meu projeto, por outro lado,
preconiza instituir, como já há em empresas públicas, como jã há em sociedades de economia mista, na Própria Câmara e aqui no Senado, em casos isolados, autorizados pela Mesa, o estãgio dos universitários nos serviços adminiStrativos.
Veja V. Ex• que são coisas inteiramente diversas.
Então, tenho a impressão que V. Ex•, na ocasião de dar o parecer, incidiu em um equívoco, e réf6riU-se ao meu projeto como sendo ...

O Sr. Pinarte Mariz (PDS -

RN) -

Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Senador Dinarte Mariz.

O SR. DINARTE MARIZ (PDS- RN. Para discutir o projeto. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Eu vou ler aqui uma parte do meu parecer sobre o assunto. A Diretoriada Casa achou que o Senado não tinha verba suficiente para arcar com as
despesas e muito menos tinha acomodação, espaço, para receber os estudantes, de acordo com a proposta do Senador Itamar Franco.
Nós da Mesa, V. Ex• sabem, não recebemos nada que não seja estudado
convenientemente, sobretudo com o espírito de defender os interesses da
Casa e indo ao encontro das aspirações dos nossos colegas de Plenârio. Nós,
que- somos r_esponsáveis pela administração da Casa, temos também o cuidado de, perante os nossos colegas de Plenário, de quem somos delegado, dar
uma satisfação, e ver se há possibilidade ou não desse atendimento. Nenhum
Senador, estou certo, exigirá da Casa que ela cometa um ato impensado que
vã sacrificar a sua administração.
Então, eu relatei de acordo com o órgão técnico da Casa, com competência para informar se havia local suficiente para receber os estudantes, se
tínhamos verba no orçamento capaz de financiar, de assistir aos estudantes.
De riuilleira que não se pode deixar de considerar todos esses setores que
significam a -Administração da Casa.

O Sr. Dinarte Mariz (PDS- RN)- Perdoe-me V. Ex•, mas nesse caso
o equívoco não foi meu mas da Mesa, porque se trata de um colegiado, e
quando eu emiti o parecer ele foi aprovado. Na MCsa do Senado, V. Ex• sabe
que ninguém é ditador; o Senador manifesta a sua opinião e os colegas votam
a favor ou contra. O meu parecer foi aprovado pela Mesa, e eu apenas dei a
Mas, em 1975, a Comissão Diretora, anteriOrmente, após m"inucioso esminha opinião dentro, naturalmente, do que me foi fornecido sobre a matudo, já havia se manifestado pela rejeição da Indicação n9 2, de 1975, de autéria. Então, não foi o Senador Dinarte, como disse aqui o nobre Senador por
toria do Senador Itamar Franco (ata da 26• Reunião Ordinária, realizada em
Minas Gerais. A Mesa recusou, e se houve equívoco não foi do Senador Di12-9-71), que sugeria a instituição, no Senado Federal, de estãgios para uninarte Mariz, foi da Mesa. Isso é que quero corrigir.
versitários, fios moldes do que existe na Câmara dos Deputados, tendo em
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Admito a retificação vista as dificuldades orçamentárias existentes e a deficiência estrutural da Cade V. Ex• de que o equívoco não foi de V. Ex• como Relator, mas da própria sa, para efeit_() de receber os estagiários.
__
Mesa, ao examinar a matéria.
--- ----Cka;· Sr--:-Presidente, este é o nosso papel. Fizemos parte da Mesa exata:Sr. Presidente, vou encaminhar à Mesa um requerimento solicitando o mente para isto, para estudar os diversos assuntos.
adiamento da discussão do projeto, para que póssarilos entrar em entendiTenho a impressão de que não hã um colega nosso nesta Casa que não
mento com os membros da Mesa Diretora, a respeito desse assunto de trans- faça justiça à nossa atividade na M_esa. Temos o cuidado, mais do que o cuicendental importância para a classe universitária brasileira.
dado, ternos o dever de atender-a tudo aquilo que ê solicitação de um colega
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
nosso em relação_ à adminis_traÇào da Casa. O que não podemos fazer é assumir a responsabilidade, para que, amanhã ou depois, cheguem aqui os estuO SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se- dantes e não tenhamos recursos nem local para recebê-los.
nador Mauro Benevides.
O projeto do Senador Itamar Franco não foi da época em que pertencíaO SR. M'AURO BENEVIDES (PMDB - CE. Para discutir o projeto. mos a Mesa.
Sem revisão -do orador.)- Sr. Preside;1te, Srs. Senadores:
O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Permite V. Ex• um aparte,
Da mesma forma como me manifestei favoravelmente à indicação de autoria do nobre Senador Itamar Franco, quando a mesma tramitou na legisla- nobre Senador? (Assentimento do orador.)
É que V. Ex• cometeu um pequeno engano.
tura passada, igualmente ago1·a expresso o meu assentimento entusiástico ã
iniciativa do eminente Senador Humberto Lucena, da qual fui inclusive relaO SR. DINARTE MARIZ (PDS - RN) - Nós, não. A Mesa.
tor na Comissão de Finanças, exarando parecer favorãvel, seguido unanimeO Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - A Mesa, então.
mente pelos integrantes daquele órgão permanente da Casa.
Aproveito a oportunidade para dar o meu testemunho de que no exercíO SR. DINARTE MARIZ (PDS- RN)- Não sou ditador na Mesa, e,
cio eventual da Presidência do Sen_ado Federal fui, certa vez, interpelado pelo sim, apenas um voto nessa Mesa.
ilustre representante de Minas Gerais para Que o--íriTofri1aSse~ e além dele à
O Sr.Itamar Franco (PMDB -MG)- Quando disse V. Ex• que minha
Casa, quailto à decisão pertiOC:D.fC- à sUa Tridicação pendente de exame pela
proposição fora arquivada, veja que estou com a cópia do computador do SeMesa Diretora a que pertencia naquela época.
Cumprindo o que prometera a S. Ex•, dirigi a:pelo ao então Presidente do nã.dõ, a não ser que OComputador esteja errado também.
Senado Federal, o inovidável representante do Piauí, Senador Petrônio' PorO SR. DINARTE MARIZ (PDS - RN) - Estou discutindo a matéria.
tella, a quem fiz apelo veemente no sentido de que, corno dirigente máximo QuandO relator de proposição, ninguém vai dizer que V. Ex• fOi dono do Sedesta Casa, tudo fizesse para o acolhimento da indicação do Senador Itamar nado. V. EX• fOi autor- de determinado projeto e o Senado não o aprovou. EnFranco, exatamente porque ali estava expressa uma fntenção de extraordi- tão, a responsabilidade é do Senado. No meu caso, fui relator ...
nário cunho patriótico, que era possíbilitar uma integração maior, uma aproO Sr._Itamar Franco (PMDB- MG)- Senador, não quero discutir este
ximação perfeita -entre a juventude universitária brasileira e o Senado Federal. Agora é o eminente Senador Humberto Lucena que, através de uma pro- aspecto com V. Ex•
posição senão idêntica, indiscutívelmerite ass"einethada, propõe que aos uniO SR. DINARTE MARIZ (PDS- RN)- Quando disseram que o Se·
versitários -sep--õferecida a oportunidade de estagiar junto aos_ serviços admi- nador Dinarte Mariz negara, não o neguei. Apenas relatei o projeto, e o Serianistrativos desta Casa do Congresso Nacional.
do não o aprovou.
o

Sr. Presidente, estava concluindo. A citação, por quatro ou cinco vezes,
do meu nome, parece-me que eu tivera o propósito de ir contra uma idéia de
todos - ser agradável ao estudante neste País. !'l'ão hâ classe que mereça
mais o amparo do homem público do que a do estudante, principalmente
num País como o nosso.
Nasci e me criei num ambiente pobre, mas, desde que comecei a ter recursos que protejo os estudantes. Logo, não seria eu que, nesta altura da vida,
com as responsabilidades que tenho, que iria de encontro, de qualquer maneira, das aspirações dos estudantes. O que hâ, sobretudo, é a responsabilidade
que tenho de representar o Senado na Mesa Dirigente.
Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizçr. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Continua em discussão.
O Sr. Dirceu Cardoso (ES) -
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Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nadar Dircu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para discutir. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente e Srs. Senadores, de fato o Senado estâ com falta de funciOnários. Precisamos aligeirar a admissão de funcionários, para fazer face ao
ritmo de nossos trabalhos. Se não há casa, vamos fazer outra, se não hâ verba, vamos buscar verba.
Sr. Presidente, vou apresentar uma emenda. Se cada Estado mandar vinte estagiários, são quatrocentos que vêm para cá, minha emenda é no sentido
de se nomear no fim do curso, todos os quatrocentos, e todos os anos, porque
assim atende a todos os universitários, a todos os Estados e a todos os Senadores, e o povo que se lixe.
Sr. Presidente, a Mesa deu parecer contrário. Precisamos pensar com cabeça fria sobre essas coisas, sobre a vinda de estagiários, universitários, às vezes universitários que- não têm nada, querem saber disso, e vem para cá passar
uns tempos em Brasília, e fazem um estágio aqui, às custas do Senado.
Ao Senado, como estou dizendo, falta funcionários. Precisamos um pouco mais de funcionários.
Sr. Presidente, se não há alojamento, temos que buscar alojamento, outros prédios: O Sr. Niemeyer deve ser buscado em Paris, para craniar a maneira de fazer um prêdio que não quebre a harmonia arquitetônica desse conjunto, para alongar os estagiários. O dinheiro, vamos busca-lo de qualquer maneira. O que é certo, Sr. Presidente, é que fica o Senado depois com certo
compromisso moral de apoiar esses estagiários que deslocamos dos Estados,
ficam aqui um ano para conhecer os serviços do Senado, sobre como funciona o plenário, as Comissões, Comissões que não têm saia) às vezes dez, doze
Comissões reuilidas na mesma hora. Hoje há dez comissões reunidas. Dez comissões reunidas, Sr. Presidente, e sem lugar para reuní-las mas reúnem-se.
Temos o dom da ubiqUidade. Não sei COmo o fazemos. Fazemos, Sr. Presi~
dente, anti-regimentalmente, de uma maneira esdrúxula, estranha e condenável. Assinamos pareceres em pé, passeando no meio dos- corredores.
Sr. Presidente, desejava saber se há tempo para apresentação de emenda.
Vou ser melhor do que todos os Senadores. Se há que se fazer uma barretada
para os Estudantes, vamos fazer uma barretada aos estudantes.
O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- V. Ex• permite?
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) -

Pois não.

O Sr. Humberto Lucena (PMDB-PB)- De minha parte, como autor
do projeto, repilo as palavras de V. Ex', porque esta não foi a minha intenção. O que procurei foi trazer para o Senado o estágio curricular ...

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) -

E é o que quero também.

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB) ... que é altamente conhecido e
constitui uma exigência básica na conclusão dos cursos universitários.
Não se trata de trazer estudantes ao Senado para passear, para entrar em
conta to com a Casa, mas) sim, para estagiarem no setor de sua especialidade.
Então, amanhã nós teríamos estudantes que concluíam o Curso de Engenharia fazendo estãgio no PRODASEN, estudantes do Curso de Comunicàção
fazendo estágio na Gráfica do Senado, etc. Isso não deporia contra o Senado.
Esses estágios, nobre Senador, de acordo com o projeto, seriam rigorosamente disciplinados por ato da Mesa. De forama-que longe de mim essa intenção e
esse propósito.
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tros engenheiros e arquitetos também ... O Senado tem não sei quantos arquitetos, só V. Ex' que é Presidente que sabe. Eu não sei, sei apenas que tem ltrquitetos.
Então, Sr. Presidente, se há tempo para emenda, vou apresentar uma
emenda, dando_ mais direito ainda: fim do curso, é nomeado funcionário do
Senado. O mêdico no Setor Médico, o engenheiro, no Sete r de Engenharia, o
grâfico, no Setói' Gráficõ, e assim por diante ... Enquanto isto, Sr. Presidente,
não há c::nheiro para outras coisas essenciais. Por exemplo~ 10 comissões, e
não temos lugar para que essas Comissões funcionem.
Sr. Presidente, temo um ritmo de trabalho que está matando 2, 3 senadores por ano. A quota do ano passado jâ foi. Estamos no ano 80 e temos 3 Senadores adoentados.
Sr. Presidente, reunindo 10 Comissões na mesma hora, sem salas, estamos matando os senadores. O trabalho está matando os senadores. Agora,
Sr. Presidente, pelo fato de ser membro da Comissão de Minas e Energia, às
quatro horas terei que estar lá presente. Estou falando aqui, porque quero
apresentar urna emenda, e solicito que V. Ex•, então, reserve a minha indicação. Apresentarei uma emenda a esse projeto e irei atender à Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Acordo Nuclear, onde sou argiiinte de um depoente, e, portanto, quero ainda cumprir o meu dever naquela CPI. Então,
Sr. Presidente, quero apresentar este projeto: quatro por Estado, e, findo o estágio, todos nomeados funcionários do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, requerimento que
vai ser lido pelo Sr: 19-Secretârio.
E lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N' 53, DE 1980
Nos termos do art. 310, alínea "c", do Regimento Interno, requeiro
adiamezito da discussão do Projeto de Resolução n9 48, de 1979, a fim de ser
feita na sessão de 7 de maio próximo.
Sala das Sessões, 9 de abril de 1980 - Humberto Lucena.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- De acordo com a deliberação do
Plenário a matêria sai d~ Ordem do Dia para a ela retornar na sessão do dia 7
de maio vindouro.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Item 6:

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~'
102, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho, tendo

PARECERES, sob n's 988 e 989, de 1979, das Comissões:
....:..:. de Constituição e Justiça, favorável, nos termos de substitutivo que apresenta;
-

de Legislação Social, contrário.

Em discussão o projeto e o substitutivo, em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro-a encerrada.
Em votação o substitutivo, que tem preferência regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como se encontram. (Pausa.)
Rejeitado.
E o seguinte o substitutivo rejeitado

EMENDA N' 1 - CCJ
(Substitutivo)
Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l~' O art. II da Consolidação das Leis do Trabalho passa a vigcr
com o acréscimo do seguinte parágrafo único.

"Art. II
Parágrafo único. Interrompe a prescrição o tempo em que o
empregado estiver em gozo de benefício previdenciârio."

Art. 2~' Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3~' Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - De acordo. Estou vendo isso. todos estão querendo ser bonzinhos com todos. Vou ser bom também.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Em votação o projeto.
Sr. Presidente, por exemplo, os médicos que estão estudando viriam faOs Srs.-Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham.
zer um estágio junto ao Serviço Médiço. De fato, temos poucos médicos, ape- (Pausa.)
nas 32. Então, vamos aumentar mais, fazendo estágio de médicos aqui tamRejeitado.
bém. A Secretaria, em vez de 32 gabinetes, deverá fazer mais gabinetes. OuA matéria vai ao Arquivo.

788

Quinta~feira

10

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)

E o seguinte o projeto reji!itado

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 102, DE 1979
Acrescenta dispositivo à Consolidaçio das Leis do Trabalho.
O Con1fresso Nacional decreta:
Art. 1• É acrescentado ao art. 11 da Consolidação das Leis do Trabalho o seguinte parãgrafo único:
"Art. 11. ........................................... .
Parãgrafo único. Interrompe a prescrição o tempo que o em~
pregado estiver gozando benefício previdenciário."

Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr.

l'?~Secretãrio.

E lida a seguinte

EMENDA N• I (DE PLENÁRIO)
Ao Projeto de Lei do Senado n9 57, de 1979.
O Artigo 19 passa a ter seg"uinte redação:
..Art. 19 Às sociedades de economia mista e empresas públicas ê vedado desfazerem-se de sUã participação no capital das respectivas subsidiárias, sem anuência prévia do Congresso Nacional.''
Justificação

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contráriO.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 7:

Abril de 1980

(Será feita da tribuna.)
Sala das Sessões, 9 de abril de 1980. -

Henrique Santillo.

O Sr. Henrique Santillo (PT -

Sr. Presidente, peço a palavra

Discussão, em primeirO turnO-( apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 53, de 1979, do Senador
Nelson Carneiro, que acrescenta e altera dispositivo na Lei n'? 6.179,
de 11 de dezembro de 1974, que instituiu amparo pi'evidenciãrio
para os maiores de setenta anos e para os inválidos, tendo
PARECER, sob n' 1.230, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PT- GO. Para justificação. Sem re·
visão do_orador.)- Sr. Presidente, trata o presente projeto de lei sobre a
obrigatoriedade de as sociedades de economia mista e empresas públicas
manterem o controle de suas respectivas subsidiárias, tendo o seu art. 19 a seguinte redação:

Em discussão o projeto, em primeiro turno, quanto a constitucionalidade e juridicidade.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

.. Às sociedades de economia mista e empresas públicas é vedado desfazerem-se da participação majoritâria no capital das respectivas subsidiárias."

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para discutir o projeto.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Esse projeto se inclui no elenco daqueles que visam a assegurar aos maiores de 70 anos e aos inválidos o amparo previdenciário.
A Comissão de Constituição e Justiça, no parecer do nobre Senador Almir Pinto, entendeu que o projeto era inconstitucional, por esbarrar no Parágrafo único do Art. 165 da Constituição. Mas, esse Art. 165 da Constituição
apenas proíbe o curso de projetas que não indiquem fontes de custeio. A fonte de custeio está expressamente indkada no art. 29 do projeto, que torna variável, de acordo com os interesses da Previdência "Social, de 4 a 6% da folha
de salário-contribuição, de modo que possam ser atendidos esses maiores de
70 anos ou os que se invalidaram em virtude de epilepsia, tuberculose ou
qualquer outra doença infecto-contagiosa.
Como vê V. Ex', esse artigo não autoriza a inconstitucionalidade do projeto. De modo que eu pediria a V. Ex•, Sr. Presidente- e vou encaminhar à
Mesa um requerimento neste sentido - para que esse projeto volte ao exame
da Comissão de Constituição e Justiça, porque o fundamento em que o parecer se esteia não resiste ao que dispõe o projeto, no seu art. 29
Neste momento, Sr. Presidente, estou encaminhando a V. Ex' um pedido
para que esse projeto volte à Comissão de Constituição e Justiça para ser reexaminado, e espero contar com o apoio da Maiol-ia a este requerimento.

A justificação se fundamenta, Sr. Presidente, no fato de que todas essas
subsidiárias de empresas de economia mista e de empresas públicas, de modo
geral, são invariavelmente constitu_ídas por lei, mas sua alienação se faz apenas através de autorização das assembléias de acionistas das respectivas companhias de economia mista ou empresas públicas, o que não é correto, na medida em que é preciso dar ao Congresso Nacional autoridade para dispor
sobre a matéria.
Para desfazer qualquer equívoco, tomei a iniciativa de apresentar uma
emenda, acrescentando à redação do art. 19 alguns termos que acabam por
definir a matéria.
O art. }9 passaria a ter a seguinte redação:

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, requerimento cuja
leitura vai ser feita pelo Sr. 19-Secretário.
E lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 54, DE 1980
Nos termos do art. 310, alínea b, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n'? 53, de 1979, a fim de que
seja encaminhado ao reexame da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Sessões, 9 de abril de 1980. - Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- De acordo com a manifestação
favorável do Plenário a matêria sa1 da Ordem do Dia para o reexame solicitado.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 8:

GO) -

para justificar a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- V. Ex• tem a palavra.

"Às sociedades de economia mista e empresas públicas é vedado desfazerem~se de sua participação no capital das respectivas subsidiárias sem anuência prévia do Congresso Nacional."
É bom que se diga que a Lei das Sociedades Anônimas e os demais institutos legais que tratam da matéria conferem este direito apenas às assembléias das companhias de economia mista que tenham constituído qualquer
subsidiária. :É óbvio que essas companhias de economia mista, que em geral
têm o seu capital majoritário detido pelo Estado, quer pela União, quer pelos
governos estaduais, quer pelas prefeituras, representam patrimônio público,
que segundo o próprio dispositivo constitucional precisaria de uma aprovação prévia do Congresso Nacional para a sua alienação. O projeto trata,
portanto, desse tema importantíssimo, jâ que em torno disso tem-se feito
grandes escândalos neste País, a respeito de ações que são até mesmo jogadas
no mercado sem respeitar a própria legislação existente e muito menos sem
solicitar anuência prévia do Congresso Nacional. Tivemos o caso da venda
das ações da Vale do Rio Doce, que precisa continuar sendo investigada pelo
Congresso NacionaL Este é um exemplo recentíssimo, e o Congresso Nacional tem o dever de continuar investigando.
Trata este projeto, apresentado em 1979, de matéria atinente ao controle,
que deve ser prerrogativa do Congresso Nacional, sobre vârios aspectos da
economia nacional.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Em discussão o projeto e a
Discussão, em primeiro iuriiO{apieciação preliminar da consti- emenda.
tucionalidade e juriâicídade nos termos do art. 296 do Regimento
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro encerrada a discus~
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 57, de 1979, do Senador são.
Henrique Santillo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as socieA matéria volta à comissão- competente, em virtude de recebimento de
dades de economia mista e empresas públicas manterem o controle emenda de plenário.
das respectivas subsidiárias, nas condições que especifiCa, tendo
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 9:
PARECER, sob n• 977, de 1979, da Comissão:
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridi-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuricidade, nos termos do art. 296do Regimento Interno), do Projeto de
dicidade, com voto vencido do Senador Tancredo Neves, e voto
Lei do Senado n9 307, de 1979, do Senador Franco Montoro, estavencido, em separado, do Senador Cunha Lima.
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belecendo que quando o empregador deixar de depositar o FGTS o quando se iniciou na atividade política até a sua permanência nesta Casa, já
empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitee:.!· a de- pela segunda vez, como representante, primeiro do Estado da Guanabara, e,
agora, do Estado do Rio de Janeiro. Eu não exagero em dizer que se trata de
vida indenização, tendo
uma peÇa parlamentar. Embora não proferida, aqui, neste recinto, não perde
PARECER, sob n• 1.219, de 1979, da Comissão:
o seu carãter de parlamentar. E, pela importância desse pronunciamento, pe-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.
diria a sua anuência, o seu deferimento para que esse discurso passasse a inteSobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretârio.
grar os Anais do Seriado.
E lido e aprovado o seguinte
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- V. Ex• serã atendido.
REQUERIMENTO N• 55, DE 1980
O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Muito agradecido a V.
Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adia- Ex•
Dito isto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, quero me ocupar de dois
mento da discussão do Projeto de Lei do Senado n• 307, de 1979, a fim de ser
problemas que, em verdade, são faces de um mesmo problema. Queria fazer
feita na sessão de 7 de maio próximo.
um relato extremamente breve e singelo do que hoje acontece na área rural do
Sala das Sessões, 9 de abril de 1980. - Franco Montoro.
Rio Grande do Sul, relativamente aos triticultores e aos sojicultores. A Casa
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- De acordo com a deliberação do tem conhecimento, do assunto eu mesmo me ocupei, do movimento surgido
Plenârio à Jriãtéria vo!tarâ à Ordem do Dia nâ data fixada.
no Rio Grande do Sul e, depois, estendido para Santa Catarina, Paraná e
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Estã esgotada a matéria cons- Mato Grosso, um movimento de revolta dos agricultores relativamente ao
iinposto ·de exportação. Lembro que, na ocasião, disse que estava acontecentante da pauta.
Passa-se à apreciação do Requerimento n9 48/80, do Sr. Senador Jarbas do um fato de indisfarçável importância, estava acontecendo, no rarefeito
meio rural, algo que ocorria, por vezes, nos grandes centros urbanos. E quanPassarinho, lido no Expediente.
Solicito ao n:ebre Senador Bernardino Viana a parecer da Comissão de do isso acontecia no meio rural, era indício certo de que alguma coisa de grave estava a acontecer. Eu lamentei que o Governo houvesse demorado em deRelações Exteriores, única comissão a examinar a matéria.
cidir logo, a respeito de um problema que se apresentava com cores muito
O SR. BERNARDINO VIANA (PDS-PI - Para emitir Parecer. Sem convincentes. Mas, ainda bem que o Governo, pelo mesmo meio porque harevisão do orador.) - -0 eminente Senador Jarbas Passarinho, Líder da via estabelecido a tributação, fez com que ela desaparecesse. Sr. Presidente,
Maioria no Senado, em requerimento de hoje solicita autorização para acom- voltarei ao assunto para lamentar que, paralelamente, tivesse sido adotada
panhar o Excelentíssimo Senhor Presidente da República ao Pai-aguai, com a outra medida que parece que vai anular aquela a que acabo de me referir.
ausência de três dias. Distribuído o pedido à Coinissão de Relações Exterio- Mas, este é o segundo aspecto do problema. Eu, antes, quero me referir ao
res, fui incumbido de relatá-lo. E o meu parecer é para que se lhe conceda a li- problema da triticultura.
cença. A representação do ilustre Líder na ComitrVa presidencial não só enalSr. Presidente, quem leu a mensagem do Senhor Presidente da República
tece o Senado como engrandece a comitiva.
ao Congresso Nacional, lá verificou que, por duas vezes, o Chefe do GoverÉ o meu parecer.
no fala no subsídio que atinge a quase um bilhão de dólares, dado ao consuO SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O parecer é favorável.
midor brasileiro para comer um pão menos caro. Por duas vezes, o Senhor
Completada a instrução da matéria, passaremos à sua apreciação.
Presidente da República alude a isto e diz mesmo, numa das vezes, que pouOs Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão. cas pessoas terão noticia de que hã este dispêndio de quase um bilhão de dóla(Pausa.)
res anuais. Isto me fez ir ao corpo da mensagem, como tive ocasião de dizer à
Aprovado.
Casa, para saber o que o Governo pretendia fazer em assunto tão importante.
Aprovado o requerimento, fica o Sr. Senador Jarbas Passarinho autori- E, infelizmente, na mensagem nada encontrei. Não sei se a política do Goverzado a aceitar a missão do Executivo.
no é continuar essa política ou se é alterá~la. Não sei, por exemplo, se esse
subsídio vai ser, também, cancelado como outros foram e vão ser, tese aliás
O SR. PRESIDE"'TE (Nilo Coelho) - Há oradores inscritos.
defendida por algumas entidades. Não sei porque a mensagem não diz. De
Concedo a palavra ao nobre Senador Murilo Badaró.
O SR. MURILO BADARÚ (PDS~ MG. Para uma comunicação. Sem qualquer sorte, é um problema cuja relevância se pode medir pelo fato, mesmo, de estar referido duas vezes na parte introdutória da mensagem. De qualrevisão do orador.) - Sr. PfCSiâenie, Srs. Senadores:
Creio qUe-o-senaao·Feaerat não poderia deixar de registrar, com satis- quer sorte quer me parecer, deduzo daquela consideração que faz o Presidenfação, de envolta com os nossos votos de feliz êxito, a ·viagem que Sua Exce- te da República, que seja interesse do Govei:-no ampliar a lavoura tritícola e
lência, o Senhor Presidente da República, faz à vizinha República do Para- não reduzi-la, de modo que as importações de trigo venham a cair e não a
dilatar-se.
guai.
Se este é o meu entendimento, ou era o meu entendimento, começo aleDentro da velha escola da diplomacia brasileira, a visita é mais um episóvantar dúvidas, a alimentar dúvidas a esse respeito. Por quê? Porque a polítidio que põe em relevo as boas e amistosas relações que o Brasil mantém em
ca até aqui adotada em relação à triticultura, neste ano de 1980, não induz a
toda a América Latina, objeto dos seus interesses imediatos e, ao mesmo temque seja preocupação do Governo uma maior produção de trigo, e por consepo, dos objetivos mais sadios de uma cooperação recíproca em função dos inguinte que seja intenção do GOverno reduzir a importação. Por quê, Sr. Presiteresses maiores da própria comunidade latino-americana.
dente, eu chego a esta conclusão?
No m,omento em que Sua Excelência, o Senhor Presidente da República,
Em primeiro lugar pela demora na fixação do preço e pela demora na ficercado dos aplausos da Nação, parte para o Paraguai, é absolutamente inxação do valor básico de custeio, que só em março foi objeto de decisão godispensável que formulemos os nossos votos de que Sua Excelência tenha um
vernamental. Esse atraso, na linguagem do Sr. Ministro da Fazenda, constifeliz êxito e que desse encontro com os governantes paraguaios possa resultar
tuiu certa incompetência- repito a:s palavras de S. Ext-- do Governo Fedebenefícios para as duas grandes e importantes nações sul-americanas.
ral que reconhecia ele havia demorado em tornar essas decisões. Bom, mas as
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
decisões foram tomadas ainda no mês de ma.rço; deve fazer um mês que estas
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se- decisões foram tomadas. Foi fixado o preço do trigo em Cr$ 710,00_a_Saca, o
que representou um aumento de 119% em relação ao preço do ano anterior e
nador Paulo Brossard, na condição de Líder de Partido.
O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS. Como Líder, pronuncia o foi estabelecido também o valor básico de custeio. Aqui reside a dificuldade
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: atual para a qual eu gostaria de chamar a atenção do Senado, e mais do que
Tenho o propósito de dar ao Senado notícia de um fato que ora ocorre do Senado se a minha voz passasse além das paredes desta Casa, também dano Rio Grande do Sul e ao qual atribuo grande importâl'!cia. E, por isto, quelas autoridades que decidem questões desse tipo, uma vez que tais questomo a liberdade de ocupar a atenção do Senado por alguns instantes. Mas, tões não cabem na alçada das nossas deliberações e das nossas decisões.
Vou ver, Sr. Presidente, extremamente objetivo, sucinto na descrição do
antes de tratar, de versar o assunto jã anunciado, eu queria, Sr. Presidente,
com a sua anuência, fazer-inserir rios Anais da Casa o discursO ontem proferi- quadro. V ou me limitar a fazer referências ao que leio na imprensa.
Veja V. Ex• isto. Tenho em mãos o jornal Zero Hora. que se edita em
do, em uma de suas dependências, no Comítê de Imprensa do Senado, pelo
nobre Senador Nelson Carneiro. Sabe V. Ex• e sabe a Casa que S. Ex' foi ho- Porto Alegre. É do dia 8 do corrente mês.
Diz o seguinte:
menageado pelos jornalistas que fazem a cobertura dos trabalhos senatoriais.
E, na ocasião, proferiu um discurso primoroso, em que relata, ainda qUe de
'"'O País possui semente de ti{go suficiente para o plantio de 3,5
forma sucinta, traços da sua vida pública e de sua vida parlamentar, desde
milhões de hectares. Mas dificilmente esta área será plantada por-
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que os agricultores afirmam que não podem formar a lavoura com to seco, desinteressante, desses fatos desagradáveis, para que o Senado v~a a
os atuais valores básicOs de custeio e que o preço fixado pelo Gover- amplitude, a extensão c, ao mesmo tempo, a profundidade deste probl~ma.
no é insuficiente para cobrir os custoS de produção. Não é que o
Não preciso chamar- estou falando ao Senado- não preciso chamar a
agricultor não queira plantar trigo, mas com os atuais valores é im- atenção dos Senadores, para o que isto vai significar, sob o ponto de vista
possível formar a lavoura.
económico e social. Não preciso chamar a atenção desta Casa para a gravidade dos problemas que se vão acumular numa região jâ descapitalizada e emÉ o que afirma o Presidente da Cooperativa Tritícola de Carazinho, Alexis Setti, que é por sinal um dos grandes municípios produtores de trigo e de pobrecida.
Vou continuar este meu triste relato.
soja, prevendo uma queda de 80% na área plantada- em sua região.
Estou com o Correfoa do Povo de hoje. Há instantes, cu me referia ao que
Se V. Ex• me perguntasse se essa é a ârea que vai ser reduzida, eu diria
que não tenho condições para responder. Estou relatando o que diz um diri- publicava Zero Hora. Agora, ê o Correio do Povo.
Vejai:n os nobres Senadores o que diz esse jornal:
gente de cooperativa de Carazinho, grande produtor. Ele estima em_ 80%.
"Erexim. Área de plantio diminui em 75%", confirmando a noticia antes
Ora, reduzir a área plantada do trigo em 80% é um-fato que dispensa comentários, interpretações, porque é de uma evidência tal, que o fato se impõe pela divulgada pela. Zero Hora.
Ijuí é um outro munícipió grande produtor, tanto assim, que foi um dos
sua própria clareza. Esse é o meu depoimento.
O Presidente da Federação de Cooperativa de Trigo e Soja calcula que a municípios que pôs nas ruas maior número de máquinas naquele protesto
redução da área plantada em todo o Rio Grande do Sul será de 75%. São contra o -imposto de exportação. O título ê este: uTriticultor ameaça parar
duas opiniões. A do Pr~idemte da Cooperativa Tritícola de Carazinho fala nesta safra",
em 80% na região; a do Presidente da Federação das Cooperativas de Trigo e
Soja do Estado fala em 75% em todo o Rio Çirande do Sul.
Mais uma vez repito: se V. Ex•s me perguntarem se está certa a previsão,
digo que não tenho condições para tesponder. Estou apenas dando notícia
desse rato, que vejo estampado no jornal.

"Os produtores de ljuf chegaram hoje à conclusão de que não
terão condições de plantar trigo este ano, se forem mantidos os
atuais critérios para financiamento da lavoura."

Fico aqui, não vou alêm. Mas, agora, vou revelar à Casa o dado, talvez,
mais impressionante. ê a notícia que vem de Santo Angelo. Santo Ângelo é
O Sr. José ~icba (PMDB- PR)- V. Ex• me permite um aparte, Sena- um grande município da região missioneira, tambê:m grande produtor, como
dor Paulo Brossard?
esse que acabei de mencionar, de trigo e de soje. É lá naquela região que acaO SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS) - Com muito prazer, ba uma das âreas mais f'érteis do mundo, que começa no Sul de Mato Grosso
e atravessa os· Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, indo morrer na
nobre Senador.
metade do Rio Grande do Sul.
O Sr. José Richa (PMDB- PR) - A dúvida que V. Ex• tem com rePois bem, Santo Ágelo está nesta região; também é um grande produtor
lação à veracidade dessas informações, pois pode até parecer exagero uma re- de trigo e de soja.
dução dessa ordem, não deve subsistir, pois lamentavelmente V. Ex• está cerOuça a Casa a notícia, hoje estampada no Correio do Povo e procedente
to e as informações estão corretas. No Paraná também, segundo dados da de Santo Angelo. O título diz tudo
própria Secretaria de Agricultura, a área, inicialmente prevista, de 1 milhão e
800 mil hectares para o plantio de trigo, será reduzido para 1 milhão e 100
NINGUJ;:M PROCURA FINANCIAMENTO NO
mil. Portanto houve uma redução de 700 rO.il hectares, o que representa quase
BANCO DO BRASIL DE SANTO ÂNGELO
40% da área.
Santo Angelo (Do Correspondente) - O Banco do Brasil de
O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Agradeço o aparte do
Santo Ângelo ainda não recebeu nenhuma proposta para financianobre Senador José Richa que, com tanta proficiência, tem tratado deste asmento do trigo, enquanto, no ano passado, nesta mesma época, jã
sunto nesta Casa. Realmente tenho em mãos informações do seu Estado, que
havia recebido quase todos os pedidos para custeio da safra.
confirmam exatamente os número_s por S. Ex• enunciados.
Não preciso dizer mais nada. Essa singela notícia diz tudo.
Mas antes de chegar ao Paraná, ainda gostaria de ficar por mais alguns
instantes no Rio Grande do Sul, a fim de completar o quadro.
"0 gerente lembra que, na primeira semana de abril do ano
Vejo, Sr. Presidente, no mesmo jornal, do mesmo dia, notícias procedenpassado, já havia 405 propostas, representando 98 por cento do totes de onde? De Erechim. Erechim é outra região grande produtora, tradiciotal de pedidos da safra de trigo".
nal produtora de trigo e de soja. Pois bem, o plantio de trigo - estâ na manNo ano passado, 98%. Este ano, nenhum. Nenhum! Será que isto acontechete do jornal- o plantio de trigo diminui 75% em todo o Alto Uruguai.
Nem vou ler mais nada da notícia, fico nesse dado, para mostrar como todas ce por acaso? Será que isto acontece por antipatia do agricultor ao Ministro
essas notícias se compõem, elas se harmonizam e retratam, no meu modo de do Planejamento?
Este ê o fato. Este é o fato. Por que ocorre isso? Porque, segundo o Presiver, uma situação de extrema gravidade.
Os produtores de trigo do Paraná devolveram - estou eu agora a ler o dente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santo Ângelo, não dá para
Jornal da Tarde- até agora cerca de duas mil e duzentas toneladas de semen- plantar trigo com o atual valor básico do produto.
Sr. Presidente, eu fico aqui. Não vou além porque creio que tudo mais
tes de trigo, o suficiente para plantar setecentos mil hectares.
Então não se trata de um fato insular, quer me parecer que é um fenôme- que dissesse seria desnecessário, seria uma repetição. E a Casa hã de comno-comum a toda a região produtora. Este fato, no meu modo de ver, deve ser preender por que eu não tenho um discurso a fazer; porque a simples referência a estas notícias formam O mais eloqUente dos discursos que pudesse fazer.
apreciado jã e agora.
O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN) - Permite V. Ex• um aparte?
O Sr. José Richa (PMDB - PR) - Permite V. Ex•, mais um aparte?
Perdoe-me a impertinência de estar interrompendo o relato, muito importanO SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Tenho a honra de ouvir
te, que V. Ex• faz, em nome da Liderança do Partido.
o nobre Senador Agenor Maria, do Rio Grande do Norte.

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS) - Com muito prazer.
O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Senador Paulo Brossard, a terra
O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Nobre Senador Paulo Brossard, esvalorizou-se demasiadamente. Acontece que a terra, como patrimônio, para
ses números são realmente impressionantes. Todo homem de responsabilio rurícula, na estrutura, na sua base, não está oferecendo 3% de renda ao ano.
dade não gosta de acreditar em boatos e coisas que circulam por aí. Mas é tão
Não conheço uma só propriedade, no Brasil, que esteja praticando agricultuevidente o despropósito de uma situação como esta, que a gente passa até a
ra e ofereça a seu proprietário uma rentabilidade de 3% ao ano, sobre o seu
ter o direito de acreditar em notícias que circulam à boca pequena por aí, de
valor. Segundo: para que o cidadão possa produzir agricultura, ele precisa
que isto faria parte de um plano global de desestimulo proposital à cultura do
possUir a terra; precisa do capital, um capital que serâ investido, no mínimo,
trigo no Brasil, que seria uma espécie de compensação aos norte-americanos
J 2 meses; capital de giro o agricultor brasileiro não tem. Não o tendo, ele prepela nossa posição de não aderir ao boicote dos Estados Unidos imposto à
cisa lançar mão do capital de giro do Banco do Brasil, do Banco do Governo,
Rússia. Assim, estaríamos dispostos a vender a nossa soja, mas, em contra~
do Banco oficial. Mas, o que fez o Governo? Aumentou em mais de 100% este
partida, através do desestímulo da produção do trigo nacional, nós compen~
juros. O juro do pequeno rurícula era, até janeiro, 13% e foi aumentado para
saríamos os norte-americanos, através da impor~ação de trigo.
27, Ou seja aumentou mais de 100%. O juro do médio produtor rural era de 15
O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Não quero, nobre Sena- e foi aumentado para 33%. Terceiro: ele precisa da máquina. A mAquina sudor, até não quero fazer interpretação. Prefiro não fazer. Prefiro ficar no rela- biu 300, 400, 500%. Ele precisa do adubo. O adubo subiu até 800%.
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apenas Cr$ !7,50 (sem ICM). De acordo com cálculos preliminares
de uma grande indústria da Grande Porto Alegre, os reflexos diretos
desse tabelamento seriam de um preço líquido ao-agricultor de apeO Sr. Agenor Maria (PMDM- RN)- Precisa do óleo combustível, que
nas Cr$ 425,00 por saca, abaixo do preço mínimo oficial (Cr$
subiu. Ele precisa do braço;·o braço-evadiu-se do campo. O que fez o Gover440,00)
no, contigenciou o produto. O que fez o Governo? Aumentou em mais de
O Sr. Âgenor Maria (PMDB - RN)- V. Ex• me permite um aparte,
100% os juros. Então, esse GovernO não quer agricultura, não quer produção,
não quer quem trabalhe. Esta, Senador Paulo Brossard, é a i-ealidade atual, nobre Senador?
uma realidade que dói, que maltrata, Que fere, porque ele, com esse aumento
O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Veja só a Casa, veja só a
de mais de 100% nos juros, matou pelo menos a agricultura do Nordeste. Não realidade, hoje, no Rio Grande do Sul. A este respeito, sim, eu vou tirar uma
temos como produzir algodão, produzir sisai, se o sisai e o algodão a cada ilação, dentro em breve. Por hora, estou na fase descritiva.
ano que passa- precísãm de mais matéria prima para permitir comprar menos
Então, continua o jornal, com uma declaração:
manufatura. A moeda do agricultor, do produtor, do cotonicultor, é o algo"Parece claramente uma vingança do Delfim contra a derrota
dão. Se a cada ano que passa ele precisa de mais quilos de algodão para comque sofreu com a extinção do confisco nas exportações."
prar menos enxadas, menos tratares; se esse agricultor paga uma taxa tributária que realmente não tem condições de pagar, porque ele sofre tributo que
Estou lendo para, depois, tirar uma conclusão. O juízo não é meu; é do
incide sobre o seu produto na comercialização- ele não sofre um tributo que Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santo Ângelo.
incida sobre o lucro; o tributo é horizontal; ele pagou tributo porque ele proAgora, na mesma página, leio este outro tópico:
duziu - pouco importa ao Governo que ele tenha ganho ou não dinheiro
Dificilmente, o Ministro Delftm Netto iria engolir no seco a
com o seu trabalho. Pois muito bem, este homem está cansado. E o Governo
derrota da eliminação do confisco da soja. O lance já estava prepaperdeu a credibilidade. Não tem nenhuma credibilidade.
rado, naquele dia, mas -~6 foi anunciado ontem: o tabelamento por
O SR. PAULO BROSSARD (PMDB -RS)- Isso é o roais grave de
baixo do óleo e do farelo.
tudo, nobre Senador.
E, depOis de mencionar os números por mim já referidos, termina assim
O Sr. Agenor Maria (PMDB-RS)- A credibilidade perdida do atual a notícia:
Governo está como o problema da inflaçãO. A inflação real do Brasil, Sena..As passeatas vão voltar ... "
dor Paulo Brossard, é muito grande, mas a inflação psicológica é muito
O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Senador Paulo Brossara, é precimaior. Quem tem ó que vender, hoje, o vende muito caro, porque sabe que,
amanhã, será mais caro. E a credibilidade, o Governo perdeu-a em razão de so que o Senado tome conhecimento de que o agricultor vende matéria-prima
dizer uma coisa e fazer outra. E a inflação psicOlógica é por conta dessa insta- e que a indústria primária adquire~ matéria-prima para transformãwla em
bilidade política em que nós vivemos. Congr-atulo-me com V. Ex• e desejava óleo comestível e em pasta ou farelo. Na proporção em que o Governo tabela
que os Vice-Líderes do Governo aqui presentes contestassem essas afir- o produto nas mãos do produtor, a matéria-prima passa a ser mais barata.
mações, porque eu estaria doido.
Então, o tabelamento veio antecipado para, realmente, como vingança, prejudicar o produtor rural. Porque a indústria manufatureíra não iria comprar
O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Sr. Presidente, eu disse
uma matéria-prima cara, se estava tabelada. Em segundo lugar. esse indusque não ia tirar conclusões e, realmente, não a~ tirei. Mas elas foram tiradas,
trial, Senador, quando compra a matéria-prima, ele se beneficia do crédito
com o brilhantismo habitual, pelo nobre Senador do Rio Grande do Norte, o
fiscal, porque ele paga o tributo mas se beneficia do crédito fiscal. Este agriSr. Agenor Maria.
cultor, infeliz, desgraçado, marginalizado, espoliado por um Governo desoMas, volto a dizer, fico nos fatos: os fatos são esses que acabo de relatar.
nesto, este agricultor paga o tributo quando vende o produto e paga o tributo
Não os deixo assim nus, para perguntar se vai ser mantida essa situação, ou se
quando compra matéria-prima. Não goza de crédito fiscal nunca. IstO é desoela vai ser revisada. Se o Governo reconhecer que a situação não é a ideal,
nesto por quê? Pode o Governo dar condições ao comerciante de pagar tribunão é a que ele quer, então, eu tomaria a liberdade de sugerir que não houvesto e gozar de crédito fiscal; dar condições ao industrial de pagar tributos egose perda de tempo, porque estâ na hora de preparar a lavoura de trigo no Rio
zar do crédito fiscal; e o desgraçado do agricultor paga tributo, quando venGrande do Sul, estâ na hora! DepoiS, não adianta mais reformular. Ou o Gode, quando compra, e não goza de crédito fiscal nunca. Esta é a minha perverno estâ disposto a reexaminar o problema- e deve fazê-lo logo- ou, engunta e a minha indignação. Muito obrigado a V. Ex•
tão, diga claramente que não e que por tais ou quais razões ele não pretende
O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS)- Sr. Presidente, nobres
fazê-lo.
Sr. Presidente, era isto que eu desejava dizer a respeito do trigo. DóiRme Senadores, eu jã disse quase tudo que pretendia dizer nesta Casa. Apenas,
dizer isto, mas posSO dizer à Cã.sa que o atual financiamento cobre semente, para completar o quadro e para que se não pense que esta é uma situação pefertilizante. Só. Nada mais.
culiar do Rio Grande do Sul. com licença do Senador José Richa, quero dizer
Agora, duas palavras sobre o soja. De início, lembrei as intervenções ha- que, no Paraná, a situação ê a mesma, hoje.
vidas aaui, a propósito da situação criada no Rio Grande do Sul, a respeito
"A comercialização da soja em grão no Paraná sofreu uma
da taxação do soja não exportações. A Casa hã de convier que eu não exagerara
nova paralisação ontem, dep_ois que as indústrias de óleo e as coope~
no quadro traçado. Os fatos posteriores vieram confirmar a amplitude e a gravirativas foram informadas de que o Conselho Interministerial de
dade do problema.
Preços manteve o tabelamento para o óleo bruto refinado em farePois bem. Eu havia dito que louvava o Governo por ter abolido o imposlos em índices inferiores aos que esses produtos já alcançavam no
to de exportação. Mas, parece, Sr. Presidente, que ao mesmo tempo em que o
mercado interno."
imposto de eXportação foi abolido, uma outra medida foi tomada pela mesR
Bom, Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer a propósito desse assunto.
ma autoridade e que tornou, praticamente, sem efeito aquela providência.
Vou, também aqui, me limitar a ler o que os jornais da minha terra estão Mas, uma conclusão só eu gostaria de tirar. Nem é mesmo uma conclusão; é
publicando ainda hoje. O jornal Zero Hora. de hoje, estampa esta notícia: mais um comentário para o perigo que socialmente, para o perigo que politicamente isto representa.
GOVERNO TABELA PREÇO DO
Outro dia. falando a respeito do imposto de exportação, eu disse nesta
ÚLEO E FARELO DE SOJA
Casa- e querri ouvisse as minhas palavras poderia imaginar que eu fosse um
amigo do Governo e não um Senador dC Oposição; que eu fosse mais um
Medida significa um novo confisco
amigo do Governo do que o Líder da Oposição; mas que, em verdade, eu era
Os preços a nível de produtor, que vinham se recuperando em mais amigo do Brasil; não é que eu fosse amigo do Governo, é que eu era
função da queda do imposto na exportação, da elevação das co- mais amigo do Brasil e da nossa gente do que propriamente do Governo. Eu
tações de Chicago e do novo reajuste na taxa cambial, tendem a cair colocava, em palavras, toda a minha apreensão para aquele quadro. Peço a lijâ a partir de hoje e a comercialização deVe estagnar novamente. cença para dizer que está o Governo, com essas medidas, disseminando um
O preço do farelo, que havia sido anteriormente flxado pelo go- ambiente de revolta, um ambiente de descrédito, de insatisfação que, talvez,
verno em Cr$ 8,25 o quilo e até vinha sendo comercializado abaixo amanhã, ele não tenha condições para enfrentar. Esta a advertência que que~
desses níveis (em torno de Cr$ 7,50), foi tabelado agora em Cr$ 7,00. ro fazer. Se estas medidas do tabelamento foram tomadas, por vingança ou
O preço do óleo d~ soja em bruto, que estava, liberado e vinha sendo não, pelo Ministro que não poderia ser derrotado, no caso da exportação,
negociado no mercarlo entre Cr$ 25,50 e Cr$ 26,50, foi tabelado em não sei; nem piCtendo devassar esse segredo. Mas ficando nos dados objetiO SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Também do óleo com·

bustível, que subiu 360%.
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vos, quero dizer que isto estâ criando, se é que jâ criou, um ambiente de profunda revolta no seio dos agricultores.

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN) -Cheguei ontem de lã e a revolta ê
geral. Não posso interpretar outra coisa senão uma revolta.
O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Amanhã, o Governo
precisa tomar uma medida, uma medida que talvez seja necessária, diante de
uma crise geral, e não terâ condições de tomá-la, porque não hã força humana capaz de enfrentar um povo inteiro. Será que esses doutores do Planejamento não vêem isto? Será que assessores não vêem isto? Acho que não
vêem, porque nenhum deles, até hoje, plantou um pé de milhot um pé de trigo. E tratam assim o agricultor, que estâ não apenas com as mãos calejadas,
mas com os ombros calejados, de carregar a Administração nas costas, inclusive esses doutores do Planejamento, que são pagos com o dinheiro do produtor.
O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- A balança de exportação que o
diga!
O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Repito: que são pagos
com o trabalho do agricultor, do trabalhador, do empresário brasileiro.
O Sr. Agenor Maria (PMDB -

RN) - Certo.

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Amanhã, pode ser ne·
cessário tomar uma medida amarga, dura. Quem sabe o que está acontecendo, agora, lá entre o Irã e o Iraque? Quem sabe? Quem sabe o que vai acontecer, amanhã, entre essas nações? Quem saberá dizer qual o panorama mun~.
dial, amanhã, Sr. Presidente, e qual a situação do Brasil, quando os horizontes universais são sombrios? Se amanhã o Governo tiver que tomar uma medida drástica, ele poderá encontrar o povo inteiro revoltado contra ele. O Governo não vê isso? Mais uma ve:z: dígo, aqui: parece que quem fala não é um
Senador da Oposição, não é o Líder; não, parece que é um amigo -do Gover-no, porque realmente é a linguagem de alguém que está interessado pelo que
está ocorrendo hoje, pelo que pode ocorrer amanhã, no seu País, -no nosso
País.
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O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Eu ia aludir a este fato.
O Sr. Teotônio Vilela (PMDB - AL) - ... e confesso que fiquei
asombrado com o estado de espírito daqueles homens pacatos, obreiros, trabalhadores. A maioria os conheço, quase que um a um, e o que vi foi a fúria
nos lãbios e no coração.
O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS) - Fdria nos lâbios e no
coração.
O Sr. Teotônio Vilela (PMDB - AL) --Entretanto, eu ouvia, hoje, do
S.r. Ministro da Justiça, um depoimento a respeito da violência, e se encarava
a violência sob o ponto de vista puramente criminal. A violência brasileira
não é de origem criminal, nem de origem ideológica, é de origem sociológica.
É a sociedade abandonada. E tão abandonada que o Sr. Ministro da Indústria e do Comércio disse uma coisa fantástica e verdadeira: a sociedade brasileira, num todo, não está compreendendo o Governo. De fato não está nem
pode, porque o Governo trabalha para o Estado e não para a Naçãot ou seja,
para. a sociedade. O Governo trabalha para compor a situação de poder, re~
validar a sua força e mais nada! A sociedade não existe senão para merecer o
tratamento dispensado pelo Sr. Delfim N etto ao povo do Rio Grande do Sul
e ao. povo do Nordeste, de que as reivindicações são fofocas, as atribuições de
vida são fofocas. Ironiza, cinicamente, o drama dessas populações!
O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- E esta ironia vai custar
muito caro ao Governo.
·
O Sr. Teotônio Vilela (PMDB - AL)- É isto que a Nação, Senador
Paulo Brossard, não aceita. E o que nós estamos fazendo aqui nesta Casa pela
nossa voz? A defesa da agricultura brasileira, aquilo que foi programa do Sr.
General Figueiredo na sua dita campanha eleitoral. Essa agricultura é hoje
condenada, objeto de vingança, não prevendo o Sr. Delfim Netto o alcance
de sua vingança. Não sabe S. Ex• que está conduzindo o País a uma revolta
total, e nós temos que responsabilizâ~lo por tudo que vier a acontecer nessas
regiões. ~necessário qi.ie isto seja dito, nobre Senador, e é este o depoimento
que tinha a dar no discurso que está fazendo nesta tarde.
O ·sR. PAULO BROSSARD (PMDB-RS) - Depoimento da maior
'la.Iia e que eu agradeço. E é por isso que, hoje, como hâ duas semanas, posso
diZer que estou falando uma linguagem não de Líder da Oposição, não de Senador da Oposição, mas de amigo do Governo. Parece que sou amigo do Governo e estou falando como amigo do Governo, porque, realmente, o Ministro do Plaiiejamento está menosprezando uma realidade. Ninguém ignora os
t-alentos do Ministro do Planejamento ...

O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN) - Senador Paulo Brossarcj_,
permita-me. V. Ex.' vai-me desculpar, mas V. Ex• me toca profu'ldamente.
Cheguei ontem do Rio Grande do Norte, e trago ainda acesa na minha
lembrança a revolta do povo; uma revolta santa, Senador, uma revolta cíclica. O que V. Ex• procura fazer, da tribuna, é acordar o Governo para un1a
realidade. Que o Goverrio faça e ganhe os lauréis do povo; que o Governo resolva, porque ele está aí é para resolver, e ganhe as palmas do povo. Mas reO Sr. Teotônlo Vilela (PMDB-AL)- Ele, e sua equipe, é que faz oposolva, pelo amor de Deus, enquanto há tempo. Porque, Senador, os valores ésição à; prioridades levantadas pelo Senhor General Figueiredo. São os pró,
ticos, os valores morais da nossa sociedade, a famí1ia, a religião, .estão claudi~ prios Ministros. Quem disse que õ ·ensino está no último degrau foi o Miniscando. Esses valores estão claudicando pelas distorções miseráveis do Gover- tro da Educação e Cultura. Quem disse que a Previdência Social é um coito
no, que não sente a alma popular. Muito obrigado a V. Ex•.
tle ladrões, porque todos os dias são apontados roubos, foi o Ministro da PreO SR. PAULO BROSSA.RD (PMDB- RS)- Eu falava da situação vidência Social. Quem ataca-a sociedade brasileira é o Ministro da Indústria
no Rio Grande do Sul. O Sen-ador acaba de ouvir o dramárico depoimento e do Comércio. Quem menospreza a sociedade brasileira é o Ministro do Plafeito pelo Senador do Rio Gr_a_nde do Norte, lã no outro Rio Grande. Abro nejamentor Afinal, está-se governando para quem?
os jornais de ontem e Vejo o quê? Vejo que os produtores de cana e usineiros
O SR. PAULO BROSSARD (PMDB-RS)- Esta é a indagação.
de Minas Gerais dizem coisas semelhantes: prometem não colher aquilo Que
Mas, antes ~e_çncerrar, eu gostaria de, mais uma vez, dizer isto: parece
plantaram, se não forem tomadas providências que eles indicam, e que são, que eu figuro entre os amigOs do Governo, e amigos sinceros, tão sinceros
por sua vez, reveladoras de que este quadro não ê singular ao Rio Grande do que estão preocupados pelo que ele está a fazer e pelo que ele está a não fazer,
Sul, nem é peculiar ao Rio ·arande do Norte.
preocupado com a falta de credibilidade geral obtida, alcançada pelo GoverO Sr. Teotónio Vilela (PMDB - AL) -Permite V. Ex• um apacte? no, e preocupado com alguma coisa mais séria ainda: com o fenômeno psicossocial que se está formando em relação a determinadas áreas do Governo.
O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Pois não.
Quando um Ministro de Estado se refere a uma manifestação impressioO Sr. Teotónio Vilela (PMDB- AL)- Ainda hoje o Senador Luiz C a, nante de uma população, não de um Estado mas de vários Estados, com o
valcante leu um manifesto dos produtores de cana e açúcar de todo o Nordes- desprezo com que se referiu o Ministro do Planejamento, a reação não deixa
te, assinado por todos os presidentes de cooperativas e de sindicatos e de- as- de se verificar, e de pronto. Cristaliia:da essa opinião, nem os talentos nem as
sociações responsáveis pela direção da economia canavieira. São mais de 350 artes do Ministro do Planejamento farão com que ele se recupere perante a
mil trabalhadores dentro desta área, com emprego direto. ~necessário que se opinião pública. Para esse pequeno dado, mas, no meu modo de ver, tão imconsidere isso. Há cerca de 60 dias lutam esses agricultores e esses industriais portante, é que não como Senador da Oposição, mas como amigo do meu·
por um entendimento com o Governo. Já demonstraram, através de docu- País é que eu chamaria a ~tenção do Govetrio.
mentos os mais variados. a impossibilidade de continuação do trabalho. E o
que isso significa para o País? O açúcar é hoje divisa, não é mais a moeda do
Nordeste, só, é uma moeda internacional, pelo seu alto preço no mercado externo, gerando, portanto, divisas para o País. O álcool, hoje, é encarado internacionalmente como um produto nobre. Estão agora procurando comprar
álcool, no Brasil, a um preço 3.0% superior ao que está fixado pelo Governo
para os produtores; oferta feita esta semana ao álcool brasileiro. Pois bem,
nobre Senador Paulo Brossard, há sessenta dias que esses homens lutam. Eu
participei de uma reunião com os plantadores de cana do Nordeste_...

O Sr. Henrique Santillo (PT- GO)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. PAULO BROSSARO (PMDB-RS) - Ouço o nobre Senador
Henrique Santillo e darei por encerrada a minha intervenção, Sr. Presidente.
O Sr. Henrique Santillo (PT - GO) - V. Ex• traçou, ilustre Senador
Paulo Brossard, o quadro trágico da realidade da agricultura brasileira. Disso
tudo, queria apenas que V. Ex• me permitisse também me solidarizar com
suas palavras e, ao·· mesmo tempo, deixar aqui registrado um fio de esperança.
O Governo, com todos esses eqt.:vocos, com toda a mã fé, com toda a incom-
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petêncja, começará logo a perceber o nível de organização da sociedade civil
deste País, capaz, ela mesma, de defender os seus interesses. Era isto o que tinha a dizer.
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c-ompanheiros de conspiração que, também presos, desejavam comunicar-nos
a sua presença? O som levou-nos a um pequeno buraco entre o compartimento onde havíamos sido trancados e o Cômodo vizinho. E assim, naqueles dias
de desespero e sem destino, em alto--mar, nos chegava a primeira mensagem,
O SR. PAULO BROSSARD (PMDB-RS) - Agradeço o aparte do
com palavras de solidariedade e de esperança. Se no Reino dos Céus estão os
nobre Senador por Goiás, e encerro, também eu, Sr. Presidente, manifestanque consolam os aflitos_ na hora de sua maior aflição, é de lá que me ouve,
do esperanças.
neste instante, Máximo Gomes.
Tenho esperança de que o Governo acorde e veja. Tehho esperanças de
Morto Seabra, segui a Otávio Mangabeira, que com ele formava nas fique o Governo ·ser volte para este problema.
Não vou censurar o Chefe do Governo por, hoje, estar fora do País leiras da oposição, e cujo perfil não preciso traçar nesta Casa de homens
Faço votos para que Sua Excelência seja bem sucedido na viagem que faz ao públicos, muitos dos quais com ele conviveram até à separação definitiva, em
Paraguai. Faço votos, inclusive, de que Sua Excelência tenha a percepção da 1960. Segui-o na UDB e na UDN. Em 1958, encontramo-nos, porém, em
importância de ouvir todas as vozes daquela nação, inClusive da oposição que diffcil encruzilhada. Mangabeira, no quadro da política baiana, optara por
solicitou- audiência para conversar ou pa:ra Visitar o Presidente da República um candidato, que motivos insuperados não permitiam que eu apoiasse. Não
do Brasil. Faço votos que Sua Excelência não perca essa oportunidade. Faço lhe quis dar o desgosto, e à Bahia o triste espetâculo, de subir a um palanque
votos, Sr. Presidente, de que o Govei'rio VOlte os olhos para o Brasil e volte os onde ele não se encontrasse. Apesar de sua generosa insistência, considerei
olhos para os brasileiros. Só isto. (Muito bem! Palmas. O orador ê cumpri- finda minha carreira política, que se engrinaldara com rumorosa passagem
pela Câmara dos Deputados. ~ramos então os dois do Partido Libertador,
mentado.
que o ilustre Presidente desta Casa, o nobre Senador Luiz Viana, presidia em
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. PAULO BROS- nosso Estado. Foi quando Augusto do Amarai Peixoto me convidou para integrar, sem compromisso partidário, a chapa da Aliança Democrática, que,
SARD NO SEU DISCURSO:
entre os sete pequenos partidos cariocas, que a compunham, incluía o LiberO SR. NELSON CARNEIRO - Meus colegas de imprensa:
tador e o Social Democrático. Não lhe respondi antes de receber de Luiz ViaEstive desatento meu irmão Agapito Durão e não me lembraria de que na a amável autorização, pela qual me emprestava, não me dava em definitiatravesso hoje, com a graça de Deus, a diffcil barreita dos setenta. E o faço vo, à política do Rio de Janeiro. no último instante, a seção regional do Partinesta Casa veneranda, onde a bondade do povo carioca e fluminense me trou- do Libertador, com viva reprovação de Raul Pila, negou-me a legenda, e foi o
xe por duas vezes, e onde, dos meus, só chegou um tio-avô, constituinte de PSD que abrigou meu nome naquela antevêspera do término do prazo de re1891, Leovigildo Coelho, eleito pelo Amazonas.
gistro. São passados 22 anos do empréstimo. Não sei se em política há usucaQuando nasci estavam visos os ecos da campanha civilista, que desagua- pião. Mas, para servir lealmente aos fluminenses, nunca se me exigiu rompesra no pleito ainda constestado de }9 de março~ Foi nessas águas que me bati- se os compromissos com a doce terra natal. Preso me sinto, assim, a duas alzei. Cada um de nós carrega dentro de si- acredito- um pouco de seu tem- tas obrigações, que não se chocam, antes se: entrelaçam.
po. Menino, conduzido pela mão de meu avô materno, José Francisco CoeNesta malfadada reforma partidária, não pude acompanhar, e com que
lho de Oliveira, assisti a Rui Barbosa no Politeama Baiano. Lembro-me
mais do espetáculo, da vibração da imensa platéia, surpreendente para um pesar, a esse magnífico homem público, que é o Senador Amaral Peixoto, e
garoto de nove anos, do que dos discursos então proferidos. Lemos Brito cujas qualidades quanto mais com ele se convive mais ressaltam, e exigem o
levou-nos numa manhã, aos alunos do Ginásio Ipiranga, de Isaias Alves, e de dever de proclamá-las. Mas retardei minha opção o mais que pude, para não
outros colégios da cidade, ao encontro do apóstolo do 'civilismo, na casa do magoá-lo, ao menos para não mag~â-lo tanto. ~que vive e palpita dentro de
Professor Augusto Vianna, um palacete no Corredor da Vitória.- A gai'otada mim, o jovem impetuoso que aos dezenove anos fazia comícios no Terreiro de
descia em fila indiana a escada de pedra e, ao pé, Rui lhes dava a mão bei- Jesus com João Neves e Batista Luzardo e arriscava a vida, iniciando os disjar. Minha famflia era seabrlsta, porém meu pai, Professor Dr. Antonio Joa- cursos da tumultuada concentração de Juazeiro, com João Carlos Machado,
quim de Souza Carneiro, foi sempre aberto a todas as idéias e a todos os cre- Dario Crespo, Vilobaldo Campos, Lustosa de Aragão, Pereira Reis. O mesmo jovem impetuoso que, em outubro de 1978, cumpria sua caminhada pela
dos.
Somente com a Reação Republicana, entretanto, comecei a me interes- Avenida Rio Branco, coalhada de mil policiais, e vencendo a deslealdade de
sar por política. Lia vez ou outra os jornais e acompanhava as noticias que falsos correligionários. Nasci num clima de oposição, vivi sempre num clima
envolviam José Joaquim Seabra, então candidato a Vice-Presidente, na chapa de oposição. E se hoje a faço com menor veemência· e indignação do que no
encabeçada por Nilo Peçanha. Recordo~me do debate suscitado pela morte passado, foi porque a vida me ensinou que a crítica ferina resulta geralmente
de Urbano Santos e da dissidência que o Governo- Bernardes criou no antes a mais eficaz, a mais contundente.
Sou assim, mais um septuagenário nesta Casa de moços. Rememoro os
monolítico Partido Democrata, que se reunia num prédio grande da rua Cardias vividos, e constato, sem vaidade, que meu esforço parlamentar não foi
los Gomes, nU:fiLttech..Q. acima daquele em que residíamos.
Meu encontro com Seabra, todavia, somente ocorreria naquela memorá- em vão, e até o Executivo se apropriou de idéias por mim defendidas, para,
vel noite de 19 de novembro de 1926, quando o mestre regressava do exílio ainda bem, convertê-las em realidade, como a revisão semestral dos salários e
nos braços da gente baiana, depois de haver recebido no Recife, onde primei- as férias de trinta dias.
Se me perguntassem, meus prezados amigos, o que aprendi em minha
ro a portara o paquete inglês, o carinho da mocidade acadêmica, de sua velha
e querida Faculdade, traduzido na palavra já colorida e cintilante de Alcides longa carreira parlamentar, iniciada na Bancada de Imprensa, diria que o se~
Carneiro. Tinha eu então 16 anos e, como Seabra previra, fui mais uum Sou- gredo do legislador é propor as leis passiveis e tornar possíveis as leis que muiza Carneiro que não degeneroü". Dele não me apartei até à morte, em de- tos julgam imposs{vefs. "Quem sabe faz a hora, não espera acontecer", ensina
zembro de 1942. Espero em outra oportunidade, recordar aos que o não co- Geraldo Vandré. O_ principal é não desanimar, não recolher as velas aos prinheceram esse brasileiro ilustre e intrépido, professor na manhã da mocidade meiros ventos do insucesso. Deixo aos futuros legisladores a sofrida lição de
e que, ministro de Estado duas vezes e duas vezes Governador da Bahia, pos- minha experiência. Meu primeiro projeto de amparo à companheira somente
suía, ao morrer. pouco mais de cincoenta contos, juntados. tostão a tostão, a se inseriu, numa lei extravagante, de aumento do funcionalismo, quinze anos
fim de saldar dívida contraída, para sobreviver em uma das estadas compul- depois de apresentado. Se é certo que bastaram dois agitados anos para o resórias n9 estrangeiro, com a fidalguia de Guilherme Ghinle. As gerações polí- conhecimento e a pensão alimentícia aos filhos adulterinos, longos treze foticas atuais não o coriliecem, e os biógrafos ainda não descobriram a riqueza ·ram necessáfios para que entrasse em vigor o Estatuto Civil da Mulher Casade vida tão tormentosa e altaneira. Com ele fiz os primeiros comíciOs, pregan- da, que encontrou nesta Casa valiosa contribuição de Mozart Lago, e teve a
do a Aliança Liberal. Com ele, estive na Revolução de 1930. Com ele, conspi- felicidade de merecer, como relatores, primeiro a Atilio Vivacqua, depois a
rei na Revolução de 1932, que me traria ao Rio de Janeiro preso num porão Milton Campos. A possibilidade da companheira usar os apelidos do companheiro foi -prOposição renovada várias vezes, atê que surgiu a oportunidade
de navio, maltratado, ameaçado de morte.
Neste ensejo, resgato uma dívida de honra, ao incorporar aos Anais o de incluí-Ia na lei dos Registras Públicos. Vinte e sete anos penou a tentativa
nome de um homem simples, sem outros títulos além de sua própria nobreza, de tornar legal o regime da comunhão parcial de bens no casamento. E pouco
Máximo Gomes. Integrava o batalhão da Força Pública que devia lutar con- menos a de declarar legítimos os filhos de casamento nulo ou anulável, ainda
tra São Paulo, e que ocupava integralmente o vapor "Rui Barbosa", onde vi- que de má fé os dois cônjuges. Hoje os beneficies aos filhos de qualquer connham deportados Antonio Viana, Benino Magna vi ta, Péricles de Melo e eu. dição são assunto pacífico, e nem de longe recordam os debates que minha
Na tortura daquela prisão ambulante, sem saber o destino que nos esperava, ousadia suscitou hâ mais de três decênios. A luta pelo divórcio, engrandecida
dormindo no chão frio e sem oUtra roupa que não a do corpo, uma voz sotur- nos lances finais pela colaboração de Accioly Filho, padeceu vinte e seis anos
na e angustiada gritou um N-E-L-S-0-N longo e arrepiante. Seriam outros nas discussões parlamentares. Hoje, já não há adversârios do instituto. Gre-
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gos c troianos reconhecem que ele veio para consolidar famílias e não para
destruí-las.
Não me é possível deixar de recordar, neste passo, a Monsenhor Arruda
Câmara, cuja fulgurante e apaixonada atuação parlamentar não se restringiu
apenas à defesa do que acreditava melhor para a família, mas foi igualmente
o líder da anistia ampla para os que o haviam combatido e se converteu, no
episódio político de dezembro de 1968, em uma das mais altas e constantes resistências do Congresso à intromissão indébita, no âmbito de suas decisões, do
Poder Executivo.
Em 1961, quando tomei a meu cargo tornar realidade a emenda parlamentarista, a idéia a quase todos parecia imposslvel. Como dependesse do
voto de dois terços dos çongressistas, ela acabou sendo a emenda possível, e
que, tivesse sido aperfeiçoada, em vez de proscrita, possivelmente afastaria da
história política do país os acontecimentos de 1964, e de cujas conseqüências
a Nação ainda não se curou.
Mas não basta insistir, é indispensável vigiar, não permitir que escape a
oportunidade. Não fora isso, e até hoje as trabalhadoras somente se aposentariam aos 35 anos e não se tornara texto constitucional e dispositivo legal a
punição a qualquer discriminação no emprego por motivo de sexo e estado civil. De famosa ·~ensancha oportunosa", vali-me na Lei de Alimentos e na de
Anistia.
Hoje, entre tantas causas, a dos menores, a dos excepcionais, a do comércio de sangue, luto pela aposentadoria voluntária e proporcional da mulher aos 25 anos de trabalho e do homem aos 30, insurjo-me contra a timidez
com que o governo trata, ou diz que trata, do plancjamento familiar,
interesso-me pela compatibilidade do Fundo de Garantia com o instituto da
estabilidade, preocupo-me com a situação dos aposentados e pensionistas, e
me empenho na campanha a favor dos velhos, que, se não desperta o alarido
de outras em que figurei, vai cOlhendo resultados com maior brevidade.
Politicamente, sinto.me o mesmo parlamentar do MDB, que liderou nesta Casa, nos anos amargos de 1971, 1972 e 1973, a pequena, aguerrida e indomável banc'ada oposicionista, lamentando que a ela, jâ agora sob o pãlio do
PMDB, não possam voltar nunca mais os valorosos companheiros Danton
Jobim e Ruy Carneiro. Coube-me então, e quanto me envaidece evocâ-lo, o
galardão de haver peregrinado com Ulysses Guimarães e Barbosa Lima
Sobrinho por todos os recantos do País, na mais empolgante das campanhas
cívicas, porque- gratuita, vigiada, vencendo o silêncio imposto peta ditadura, e
levada a termo numa época de total obscurantismo, rompido afinal pelas urnas vitoriosas de 1974. Coloco-ffie, ainda agora, ao serviço impessoal das causas nobres, dos ideais legítimos, das aspirações sentidas do povo brasileiro,
que tão cedo madrugaram em meu espírito.
Este ~. sem dúvida, meus querido-i amigos, um discurso diferente no cotidiano desta Casa. Dizia Otávio Má.ng<lbeira que o homem público deve estar
pronto para expor suas idéias e responder por seu passado a qualquer momento. Ao completar setenta anos, achei que chegara minha hora de fazê~ lo,
enquanto vivo, a tempo de ser discutido e julgado. E para não decepcionar
aos devotos do Padre Antonio Vieira, hoje tão em voga nos debates do Senado, permitam-me os nobres líderes Jarbas Passarinho e Paulo Brossard que
vã buscar no Sermão Oitavo, dO Rosãrio, as palavras firiais deste desataviado
depoimento: - ••Porque meditar os anos da vida passada é o único remédio
para os tornar a viver•~.
Pensei em incorporar aos Anais o testemunho de minha vida pública.
Mas agradeço a quem me aconselhou a que o fizesse neste momento quando
os brilhantes e operosos integrantes do ..Comité de In1.prensa" homenageiam
ao companheiro de trabalho diârio; e que, depois de vârios anos de ativídade,
foi convocado para exercer o primeiro mandato popular. O filho à casa torna,
com a juventude que o convíviO com os bons amigos não deixa envelhecer...
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Senador José Uns, na condição de Líder do Partido.
OSR. JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTRE·
GUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTE·
RIOR MENTE.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lázaro Barboza.

o· SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO. Pronuncia o seguinte dis·
curso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores.
Na verdade, e,u pretendia, na tarde de hoji::, ferir três asSuntos, um deles
de grande importância para o meu Estado, para Brasilia e para o Estado de
Mato Grosso; os dois outros de interesse geral do País. Mas, lamentavelmente, no reduzido espaço de alguns minutos que nos restam para o término desta sessão; Sr. Presidente, não posso ter a pretensão de fazer aqui um discurso,
mas aproveitarei esse pouco tempo para, desta tribuna, juntar a minha voz à

voz de quase todos os goianos, à voz da gente brasiliense e também dos brasileiros de Mato Grosso, que estão lutando, de há muito, pela criação do Tribunal Regional do Trabalho para a Região Centro-Oeste, com sede em
Brasília e que atenderã os Estados de Goiâs c Mato Grosso, aliviando, assim,
sobremaneira, os Tribunais Regionais de Trabalho de Belo Horizonte c de
São Paulo.
Segundo o relatório que tenho em mãos, da lavra do eminente Ministro
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Geraldo Starling de Soares,
apenas nas quinze juntas que compõe a jurisdição de Goiás, Brasília e Mato
Grosso, foram julgados, em 1978, veja V. Ex• que há dois anos atrás, 15 mil
821 processos. E a inexistência do Tribunal Regional do Trabalho, nesta região, vem criando embaraços de toda ordem, sobretudo para os trabalhadores pobres que, muitas vezes, vêem as suas pendências dormirem no esquecimento c na burocracia gerada pelo acúmulo de serviço no Tribunal Regional do Trabalho de Belo_Ho:rizontç ou de São Paulo, inviabilizando até o
contato mais direto das partes com os processos. E é exatamente sentindo
esta necessidade que o próprio Presidente do Superior Tribunal do Trabalho,
Ministro Geraldo Starling de Soares, aquiesceu de bom grado ser o Presidente de honra de urna Comissão que se estruturou, aqui, em Brasflia, com a participação de lideranças empresariais e dos trabalhadores de Goiâs e de Mato
Grosso, formando uma Comissão de trabalho que tem por objctivo deflagrar
esta campanha de sensibilização do Governo para criação do Tribunal Regional do Trabalho para a 10• Região.
O Sr. Aloysio Chaves (PDS um aparte?

PA) -

Senador Lázaro Barboza,

concede~me

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Com o maior prazer.
O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA) -·Quero ratificar os conceitos emiti·
dos por V. Ex•, na apreciação que está fazendo, ressaltando a necessidade da
criação de um Tribunal Regional do Trabalho, com sede em Brasflia e jurisdição nos Estados do Mato Grosso e Goiás. Esta providência parece-me que
é urgente, oportuna, e lembro a V. Ex• que, quando criada a Justiça do Trabalho, hã mais de trinta e oito anos, foram instituídos 8 tribunais regionais.
Decorridos trinta e oito anos, a população do Brasil duplicou, o nosso desenvolvimento industrial é muitíssimo maior, enfim, o Brasil, nesta década de 80,
evidentemente, que guarda uma diferença enorme daquele de quando foi criada a Justiça do Trabalho. Em outras palavras: hã necessidade de criar tribunais regionais, como era objetivo, quando foi instituída a Justiça do Trabalho, a medida em que essas necessidades surgissem. Foi criado o do Paranã,
V. Ex• sabe, desmembrando uma parte de São Paulo e do Rio Grande do Sul.
Acredito que também, na Amazônia, se deva criar um Tribunal Regional,
com sede em Manaus,jurisdicionando os Estados do Amazonas e do Acre, os
Territórios. c_omo o de Roraima, Gauiporé, e um outro, em Brasília, para
atender Goiãs e Mato Grosso. Acredito, não posso afirmar a V. Ex•, que hã
estudos bastante adiantados na ãrea do Poder Executivo do Ministério da
Justiça, a esse respeito, além das providências que jã foram reclamadas pelo
ilustre Presidente do Tribunal Superior do Trabalho. De sorte que a .colocação que V. Ex• faz, parece-me inteiramente procedente e deve receber o
apoio desta Casa, para que o Governo complemente as providências com a
mensagem necessária à criação desses tribunais regionais.
O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO)- Agradeço, eminente
Senador Aloysio Chaves, a solidariedade de V. Ex• a esse pleito dos goianos,
mato-grossenSes e brasilienses, que é dos mais justos e que vem encontrando
eco profundo dentro do próprio Superior Tribunal do Trabalho. A Comissão
a que eu me referia, Sr. P-residente, c que tem como Presidente de honra o
próprio Presidente do Superior Tribunal do Trabalho, é integrada por dirigentes empresariais dos trabalhadores de Brasília, nas pessoas dos Srs. New~
ton Egydio Rossi e Almir Francisco Gomes; de Goiás, na pessoa do Sr. Wilton Honorato Rodrigues, PreSidente da Federação do Comércio; de Mato
Grosso, pela presença do Sr. José Carlos Viegas d'Oiiveira Paes; e pelas entidades dos trabalhadores de Goiás, pelo Sr. Paulo Ayrton Campos; além de
um representante da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção do Distrito
Federal - o bacharel Francisco Gomes Macedo.
Esperamos, Sr. Presidente, que o Governo da República, corppreendend0 o justd anseio de nossa gente, não procrastine pof mais tempo criação do
Tribunal Regional do Trabalho para a IO• Região que, em verdade, deveria
ter sido criado hã muito tempo. O erríinente Senador Aloysio Chaves lembra
que, há cerca de dois anos, foi criado o Tribunal Regional do Trabalho para o
Paraná. Já naquela êpoca, todos nós alimentâvamos a convicção absoluta de
que, em se considerando os dados gravíssimos da pletora de processos existentes que se acumulam diariamente no Tribunal Regional do Trabalho de
Belo Horizonte, oriundo dessas quinze secções· que cobrem ·a Distrito Federal, o Estado de Goiãs e o Estado de Mato Grosso, seria criado então, naque-
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la época, o Tribunal Regional do Trabalho. Lamentavelmente, Goiás, que
tem sido quas-e que o filho enjeitado da Federação, mais uma vez ficou de fo~
ra. E o Estado do Paraná pôde ter o privilégio de ver criado o seu Tribunal
Regional do Trabalho. Entretanto, Sr. Presidente, nós esperamos que agora
essas providências não tardem mais.
O Sr. Henrique Santillo (PT -

GO) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO) -Antes de encerrar, Sr.
Presidente, perrnita·me ouvir o aparte do meu eminente colega de represen.
tação de Goiás, o nobre Senador Henrique Santillo.
O Sr. Henrique Santillo (PT- GO)- Disse·o bem V. Ex•, ilustre Senador Lázaro BarbQta, que ê realmente incompreensível que o Tribunal Regional do Trabalho, a IOt Região, com sede em Brasília, não se tenha constituído
até esta data. Trata-se de uma reivindicação já bastante antiga de Goiás,
sobretudo, cujos empresários e trabalhadores se vêem extremamente prejudicados em terem que se deslocar para Belo Horizonte, para seus processos de
ordem trabalhista. Quero me associar a V. Ex' ne_ste pedido, nesta solicitação,
neste apelo ao Governo fi'e<fC:ral, no sentido de que isto não seja mais protelado, como tem sido até agora. Obrigado a V. Ext
O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Sr. Presidente, veja V.
Ex' que aqui já não falo apenas como um _f~presentante isolado de Goiás. to
Estado de Goiãs, presente nesta Casa, que se manifesta, agora com a solidariedade do nobre Senador Henrique Santillo.
Sr. Presidente, faltam ainda sete minutos para o término dos nossos trabalhos. Dou por encerrado este assunto, e é evi~ente que não vou partir para
fazer um novo discurso. Apenas quero deixar feita uma pergunta à Liderança
do Governo, sobre um assunto da maior importância para o Pais e que estã
me preocupando, Sr. Presidente.
Sabe o Senado que no mês de maio finda-se a chamada safra do boi gordo. Ejâ de há muito tempo o Governo, durante a safra do boi gordo, adquire
e estoca a carne, acorrendo, assim, não apenas à necessidade dos produtores
de venderem o gado gordo, nesta hora, mas sobretudo garantindo o abastecimento para entressafra, porque após o mês de maio, do mês de junho em
diante, as pastagens diminuem, o rebanho perde peso e o resultado, Sr. Presidente e Srs_. Senadores, é que o preço da carne acaba atingindo a condição
quase exorbitante. Entretanto o Governo, não sei porque cargas d'água, parece que resolveu este ano não adquirir um só quilo de carne no mercado interno para prover os estoques reguladores.
Pelo menos, não tenho ouvido dizer, Sr. Presidente, se o Governo recuou
desse propósito. E o resultado - quero advertir a Casa e a Nação- ê que
enquanto o Governo prejudica os produtores, em não adquirindo o gado gordo, agora, para preparação dos estoques de entres.safra, vai obrigar o consu·
midor brasileiro a pagar, a partir do mês de julho- ouça o Senado- preços
pela carne que, seguramente, serão pelo menos em dobro aos preços agora vigentes no mercado.
·
·
Se não se fizerem os estoques regulad~res de entressafra~ nenhum brasi·
leiro conseguirá comer um quilo de. carne, ·a Partir de julho, a menos de 200
ou 250 cruzeífos.
·
É a indagação que deixo, aqui, à Liderança do Gov~rno, para que nos esclareça se o Governo refluiu desse seu prop6sitÕ, se vai ou se já está iniciando
a adquirir a carne para a formação dos estoques de entressafra, evitando as
graves distorções qUe hão de ocorrer no mercado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)

S certo que, no lapso de tempo em que lhe foi entregue a missão de coordenar a política de pessoal da União, alguma causa já foi feita em favor dos
"barnabés", pelo Diretor·Geral do DASP.
Muito mais se espera de S. Ex.f, notadamente a concretização de velhas
aspirações, atê hoje sem concretização, sempre sob a alegativa de não dispor
o Tesouro de recursos bastantes para assegurar as projetadas melhorias.
Mencione-se, dentre elas, a concessão do 139 salário, cogitada desde a época da gestão Darcy Siqueira, mas, lamentavelmente, procrastinada em
função da carência de recursos de que se ressente o Orçamento FederaL
A cada ano, as lideranças da Associação dos Funcionários Civis
movimentam-se com o objetivo de sensibilizar o Poder Executivo a admitir o
139-Salário, sem que, até agora, nada de positivo tenha sido alcançado.
Além dessa nova vantagem, de que já usufruem os trabalhadores de um
modo geral, reclamam, agora, os servidores federais a revisão semestral de
seus vencimentos, alegando os índices inflacionários que tornam o custo de
vida insuportável para os que vivem na dependência de uma única fonte de
remuneração.
Desde novembro, passou a viger a lei da reforma salarial, o que torna
mais evidente a discriminação que atinge o funcionalismo, em todos os níveis.
Estas duas postulações- o 139-Salário e a Revisão Semestral dos Vencimentos- constituem anseios justos dos nossos ~·barnabé::s", ao lado, obviamente, do novo Estatuto, no qual estariam consignados não apenas aqueles
dois itens, mas, igualmente, outros de expressão para as diversas categorias
funcionais.
Encontrando-se em plena vigência o velho Estatuto, ainda do ano de
1952, hã necessidade imperiosa de que o mesmo seja revisto, para incorporar
ao seu texto todas as inovações pleiteadas pelos servidores públicos brasileiros.
Neste sentido, dirijo ·apelo ao Dire"tor-Geral do DASP, para que diligencie a elaboração definitiva do importante Documento, para encaminhamento
ao Congresso pelo Senhor Presidente da República.
A sua gestão, pois, caracterizar-se-ia por esse fato sobremodo auspicioso, de inquestionável relevância para aqueles que prestam a sua patriótica colaboração ao Poder Público.
O Estatuto_ dos Funcion_ârios Civis da {Jni_ão, consubstanciando todas
estas pretensões, especialmente a revisão semestral de vencimentos e o 139Salário, passa a representar meta prioritária no presente estágio da vida administrati\•a do Pafs. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se.
nador Gastão Maller.

O SR. GASTÃO MÜLLER (PP-MT. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Mais uma vez a Associação Mato-grossense de Professores protesta junto ao Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, diante da demissão em massa de professores, sob o pretexto de abertura de vagas. reclama a Associação
pe1o motivo de Concurso somente parcial. de abrangência restrita, transformando ~classe em mercadoria prestável à politicagem,· o governo demonstrando cabal ineficiência administrativa, paralelamente, a total falta de espírito de
humanidade desempregou treze mil funcionârios, podendo resolver o problema com a criação de um quadro especial para abrigar, temporariamente, deze~
nas de professores que freqüentam regularmente cursos de licenciatura, e muitos
com mais de lO anos de serviço; o Governo deveria considerar o objetivo do
concurs? e_ regulariz.ação da situação do magistério, aproveitando, lógica e
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se- prioritariamente, todos que jâ estivessem em exercício e, depois, sim,
justificar-se-ia o acesso amplo e irrestrito e, por último, a Associação repudia
nador Mauro Benevides.
a maneira do preenchimento das vagas, quando diz na Carta Aberta ao GoO SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Lê o seguinte discurso) vernador de Mato Grosso o seguinte: Acima da habilitação e de sua prova em
banca examinadora, prevalece o bilhetinho numa tentativa de macular o idealis- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Através de pronunciamento do Líder da Maioria, Senador Jarbas Passa- mo do professor. A Associação estâ disposta, se preciso for, a apresentar prorinho, foi arialisada, recentemente, nesta Casa, a atuação do dr. José Carlos vas do que afirma, ou seja, o bilhetinho dos políticos chegados do Governo, é
Freire, à frente do DASP, quando foram m~_rlcioriadas as suas principais rea- o que vale para a readmissão, e diz a Carta, ser o próprio Governador o protagonista de toda essa prática vergonhosa.
lizações.
Além de tudo isso, Sr. Presidente e Srs Senadores, o Governo não permiEm breve intervenção, lembrei que os oposicionistas, no Senado e na Câmara, haviam reconhecido o esforço despendido por aquele auxiliar do Go- te ao Professor mais do que 22 (vinte e duas) horas semanais de aula, propiverno Federal para projetar favoravelmente a imagem do referido Órgão que, ciando baixa remuneração, levando os professores a transformar o magistério
na administração anterior, fora tão malsinada pelos servidores públicos do em "bico", abandonando a dedicação exclusiva.
A Carta Aberta termina, Sr. Presidente e Srs. Senadores, com as seguinPaís.
Aliás, na ampla exposição que fez- seguida de debates - na Comissão tes palavras: "A Associaçdo Mato-grossense de Professores não representa e
de Serviço Público da Câmara dos Deputados._ o dr. José Carlos Freire anun- nem acoita a baderna. mas sim a defesa corajosa dos mestres, muito mais por
ciou uma série de medidas que seriam levadas a cabo para beneficiar o funcio- amor à formação das gerações do que pelo bem-estar de cada qual. Sempre pronalismo civil, dentro das diretrizes que traçara, com o apoio do Presidente da curou o diálogo franco e claro. As portas do entendimento sempre foram fechadas à sua tentativa, Até quando?
República.
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Transcrevo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, para que conste dos Anais
desta Casa, o documento a que me referi, solidário com a sempre oprimida
classe dos professores, classe à qual tenho a honra de pertencer, fazendo voM
tos no sentido que o Supremo Arquiteto do Universo inspire o Governador
do Estado de Mato Grosso a tornar medidas mais humanas e menos agressivas e inãbeis, no sentido político-administrativo:
"CARTA ABERTA AO GOVERNADOR DO
ESTADO DE MATO GROSSO
A Associação Mato-grossense de Professores, na sua inalienâvel missão de defender o aperfeiçoamento do ensino em Mato Grosso, através da valorizaçãO dos profess-ores nele compromissados,
vem de público -condenar com veemência a vexatória situação do
magistério, corajosamente denunciar a ingerência políticopartidária na áreã. educacional e solicitar em nome de professores ao
desamparo e de milhares de alunos no prejuízo jã de suas normais
atividades estudantis as cabíveis providências do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mato Grosso, engenheiro Frederico
Soares Campos, contestando, também, a postura assumida pelo Primeiro Mandatário do Estado em todo o episódio.
Sob a bandeira do enunciado postulado - eficiência do ensino
em todos os seus múltiplos aspectos- pugnou a Associação Matogrossense de Professores pela implantação de concurso público
como norma básica à admissão de cidadãos à carreira do magistério, de acordo com as exigências da Lei. Mas, nunca excluiu a
apreciação das implicações sociais no contexto da medida e por diversas vezes e com esses objetivos tentou o diálogo com o Governo
estãdiial,-SendO sempre -rechaçã.da Cin suas teritativas. Palinilhou Outros caminhos, mobilizou os seus quadros e procurou apoio na opinião pública da terra mato-grossense através dos prestimosos órgãos de divulgação de massa, encontrando ai sempre guarida: ambos os profissionais professor e jornalista- nunca se cumpliciaram
com os procedimentos arbitrários e desumanos. Apesar de todo o
esforço, consumou-Se um conCUrso eivado de injustiças sOCiaíS gritantes. inoportuno e violentador de direitos adquiridos, pelas razões
seguintes:
1. Demissão em massa de professores sob o pretexto da "abertura'' de vagas, medida injusta e desnecessária, desumana e acobertada de segundas intenções hoje conhecidas de toda a população
mato-grossense;
2. Concurso somente parcial, de Rbrangência restrita, o que
significa que as vagas deixadas pelos professores de formação especial e da área profissionalizante, foram presenteada à classe política
da situação como mercadoria prestável à ..politicagem";
3. Nem sequer foi cogitado a instituição de um quadro especial
para que pudesse abrigar temporariamente dezenas de professores
que freqUentam regularmente cursos de licenciatura e exerciam jã o
magistério com tempo de serviço de até mais de dez anos, colocados
todos na rua do desemprego sem direito a indenização alguma; também, ao desamparo foi deixada outra plêiade de mestres que fre-.
qíientam cursos universitários de áreas diversas daquelas da educação, mas que deram anos de seu trabalho na formação de nossas
crianças e que bem podiam ser remanejados, ainda que temporariamente, para a ârea de matérias especiais e com prazo para a freqíiência de cursos de complementação pedagógica, desde que o Estado,
ao invês de escorraçar o professor, propiciasse a ele o acesso a esses
cursos com a sua implantação no estado de Mato Grosso; outros,
bandeirantes do ensino e contudo sem o respaldo de um curso superior, mas de longa vivência no setor educacional, forçosamente haveriam de ter encontrado abrigo nos órgãos da administração escolar, emprestando aí a sua valiosa experiência na condução dos assuntos educacionais. A par do concurso, Sr. Governador, reclamava
a situação uma ampla e criteriosa reformulação das estruturas educacionais vigentes.
4. O objetivo do concurso só podia ser assim o de regularizar a
situação do magistério com o aproveitamento prioritário de todos
quantos já estivessem, como profissionais, no exercício da atividade.
Depois, sim, justificaria o aceSsO amplo e irrestrito,
5. Dentre as suas desastrosas conseqüências, respúdio também
merece da Associação Mato-grossense de Professores a maneira do
preenchimento das vagas. Acima da habilitação e de sua prova em
banca examinadora, prevalece o bilhetinho numa tentativa de ma~
cular o idealismo do professor. Em assim desejando o senhor Go-
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vernador, a AMP exibirá as provas de sua assertiv::.. com o inconveniente de ser o próprio Governador o protagonista de toda essa prá-tica vergonhosa.
Tudo isso ainda foi pouco, pols h-õva investida, também repudiada pela classe, estâ em pleno curso. Agora, hã o expresso desejo,
senhor Governador, de transformar o professor num trabalhador de
"bico". Nega-lhe serviço na sua ãrea de especialização, tange-o para
outros trabalhos estranhos ao seu mister e violenta a sua vocaç_ão de
preparador das gerações futuras. Com apenas 22 horas semanais de
aulas e baixa remuneração, que outro caminho lhe resta senão o de
buscar fora de seu meio natural a complementação do sustento de
suas famílias? Pobre Estado!
A Associação Mato-grossense de Professores não representa e
nem acoita a baderna, mas sim a defesa corajosa dos mestres, muito
mais por amor à formação das gerações do que pelo bem-estar de
cada qual. Sempre procurou o diálogo franco e claro. As portas do
entendimento sempre foram fechadas à sua tentativa.
Até quando?
Cuiabã-MT, 2 de abril de 1980.- Prof. Onsselino Lima Fernandes, Primeiro-Secretário - Osvaldo Ferreira da Silva, Presidente.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nadar Franco Montara.
O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP. Lê o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
GuarulhOs comemorou- eSte -àno-o-c-entenario áe-su.a-emáiiCíPã.Çãõ-Po-HHca, como terceiro arrecadador de ICM em todo o Estado de São Paulo e
como um dos Municípíos que mais contribui para o progresso brasileiro. Alguns dados estatísticos comprovam seu extraordinário desenvolvimento: 1.300 indústrias, 3.652 estabelecimentos comerciais, 30 bancos, 13 hospitais, I l postos de pediatria e puericultura, 5 bibliotecas, 7 faculdades, 3 escolas profissionais e uma população estudantil de 130 miJ jovens.
Em 3 anos de Governo, o Prefeito Nefi Tales conseguiu disciplinar o
crescimento desse Município da Grande São Paulo, com o objetivo de humanizar o desenvolvimento, proporcionando bem-estar à população. Sua preocupação é com três âreas específicas: Social, Económica e Urbanística.
Para a mudança da periferia de Guarulhos, a administração municipal
vem realizando uma obra extraordinária de pavimentação, iluminação, ampliação de salas de aulas, construção de postos de saúde e conservação de
ruas.
Na ârea de saneamento básico- onde as deficiências eram muito graves
- a meta do Prefeito estâ sendo alcançada e quase 90% das moradias urbanas
jâ contam cóm os serviços de- âgua e esgoto.
E no plano social, o sentido de justiça vem orientando a política salarial
do Município. Os vencimentoS e salários dos servidores públicos vêm sendo
reajustados, desde o início da atual administração, com base numa fórmula
inversamente proporcional ao valor da remuneração. Todos são reajustados.
Mas, os que ganham menos recebem maior aumento e os que ganham mais
têm um aumento proporcionalmente menor. Com esse procedimento, a diferença ou relação entre o maior e o menor salário na Prefeitura, que era de 20
por I, passou a ser de 8 por 1.
Da tribuna do Senado, rendemos nossa homenagem ao operoso Município de Guarulhos e ao seu dinâmico Prefeito Néfi Tales. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Nada mais havendo a tratar,
vou encerrar a sessão, designando para a extraordinária das 18 horas e 30 minutos a seguinte

ORDEM DO DIA
ESCOLHA DE AUTORIDADE
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, sobre a Mensagem n• 65, de 1980 (n• 113/80, na origem) de 7 de abril
de 1980, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do doutor Leopoldo César de Miranda Lima Filho. para
exercer o cargo de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Lopo de Carvalho Coelho.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Estã encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 25 minutos.}
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ATA DA 31' SESSÃO, EM 9 DE ABRIL DE 1980
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 46' Legislatura
-

EXTRAORDINÁRIA -

PRESIDli:NCIA DO SR. LUIZ VIANA
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

PARECERES, sob n9s 890 a 893, de 1978 e 1.171 a 1.175, de 1979, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça- J9 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade e, no mérito, favorável; 29 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade da Emenda de Plenário e, no mérito, favorável; 39
pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do Substitutivo da
Comissão de Finanças, e, no mérito, favorável;
-de Agricultura - )9 pronunciamento: favorãvel; 29 pronunciamento:
favorável à Emenda de Plenário;
-de Legislação Social - J9 pronunciamento: favorável; 29 pronunciamento: favorável à Emenda de Plenário;
- de Finanças - 19 pronunciamento: contrário ao Projeto; e 29 pronunciamento: favorável à Emenda de Plenário nos termos de substitutivo que
apresenta.

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Michiles
- Evandro Carreira - Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Alexandre
Costa - Henrique de La Rocque - Alberto Silva - Bernardino Viana Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins- Mauro Benevides- Agenor
Maria- Dinarte Mariz- Humberto Lucena- Milton Cabral- Aderbal
Jurema- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante -·Teotônio Vilela- Gilvan Rocha- Passos Porto- Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior- Luiz Viana
--Dirceu Cardoso - João Calmon - Moacyr Dalla - Amaral Peixoto Hugo Ramos - Nelson Carneiro - Itamar Franco - Murilo Badaró Tancredo Neves- Amaral Furlan- Franco Montoro- Orestes QuérciaJosé Caixeta - Henrique Santillo - Lázaro_ Barboza- Benedito Canelas Gastão MUller- Vicente Vuolo- Mendes Canale- Pedro Pedrossian-2Saldanha Derzi - Affonso Camargo- José Richa- Leite Chaves- Evelâ·
sio Vieira- Lenoir Vargas- Paulo Brossard- Pedro Simon- Tarso OuVotação, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade,
tra.
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o com- n9 305, de 1977- Complementar, do Senador Itamar Franco, que dá nova
parecimento de 57 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro redação aos§§ 29, 39,49 e 59, e acrescenta parágrafos (antigos e novos) à Lei n9
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributãrio Nacional), tendo
aberta a sessão.
PARECERES, sob n•s 222 e 1.233, de 1979, da Comissão:
Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 19-Secretãrio.
-de Constituição e Justiça -19 pronunciamento: pela inconstitucionaliSão lidas as seguintes
dade, com voto vencido dos Senadores Tancredo Neves, Cunha Lima, Hugo
Ramos e Lázaro Barboza; 29 pronunciamento (reexame solicitado em PleSenado Federal, 25 de março de 1980.
nário): pela inconstitucionalidade.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos fins, que integrarei o Blo-3co Parlamentar do Partido Democrãtico Social.
Votação,
em
primeiro
turno
(apreciação
preliminar da constitucionaliAtenciosas saudações. Amaral Furlan.
dade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do ProjeTelex recebido de Nova Iorque, através do Ministério das Relações Exte- to de Lei do Senado n• 75, de 1979, do Senador Franco Montoro, que dispõe
riores, pelo Senhor Presidente do Senado Federal:
sobre a transmissão, por emissoras de Rádio e Televisão vinculadas à União,
uDirijo-rite a Vossa Excelência sentido comunicar que no Senado Fede- de programas de debates sobre problemas brasileiros, e dá outras providênral integrarei ~ Bancada do Partido Democrãtico Social. Saudações. Senador cias, tendo
Jessé Pinto Freire.
PARECERES, sob n•s 220 e 960, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça- J9 pronunciamento. pela inconstitucionaiiO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - As comunicações lidas vão à
dade e injuridicidade, com voto vencido dos Senadores Cunha Lima, Tancre-,
publicação.
do Neves, Hugo Ramos e Lãzaro Barboza, votando pela injuridicidade os SeO SR. PRESIDENTE (Luiz Viima) - Passa-se à
nadores Helvídio Nunes e Aloysio Chaves; 29 pronunciamento~ no sentido de
que a Emenda apresentada não sana o vício argíiído.
ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, sobre a Mensagem n• 65, de 1980 (n• 113/80, na origem) de 7 de abril de 1980, pela qual o Senhor Presidente da Re·
pública submete à deliberação do Senado a escolha do Doutor Leopoldo César de Miranda Lima Filho, para exercer o cargo de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Lopo de Carvalho Coelho.
A matéria constante da pauta da presente sessão, nos termos da alinea
uh" do art. 402 do Regimento Interno, deverá ser apreciada em sessão secreta.
Solicito aos Srs. funcionários as providências nccessârias a fim de que
seja respeitado o dispositivo regimental.
(A sessão torna-se secreta às 18 horas e 35 minutos e volta a ser públi-

ca às 18 horas e 45 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Nada mais havendo a tratar, vou
encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinãria de amanhã a
seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n•I78, de 1976Complementar, do Senador ltalfvio Coelho, que. acrescenta parágrafo único
~o art. 34 de Lei Complementar n9 11, de 25 de maio de 1971, estabelecendo
prescrição qUinqUenal para importâncias devidas ao FUNRURAL, tendo

-4Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei da Câmara n9 81, de 19n
(n• 1.2S6J75, na origem), que atribui à TELEBRÁS ou a suas subsidiãrias a
incumbência de elaborar as listas telefônicas tendo
PARECERES, sob n•s 769 a 772, de 1979, das Comissões:
- de Transportes, Comunicações e Obras Pu1dicas (ouvido o Ministério
das Comunicações), favorável, nos termos de substitutivo que apresenta;
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade do
substitutivo da Comissão de Transportes;
-de Economia, favorâvel ao substitutivo da Comissão de Transportes,
com 3 .subemendas que apresenta; e
-de Finanças, favorável ao substitutivo da Comissão de Transportes e
às subemendas da Comissão de Economia.

-SDiscussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 2, de
1980 (n• 36/79, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar concluída. em Londres, a 19 de novembro de 1974, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 85 e 86, de 1980, das Comissões:
-de Relações Exteriores; e
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.

-6Discussão, em turno único. do Parecer n9l.l65, de 1979, da Comissão de
Constituição e Justiça que conclui, com voto vencido dos Senadores Nelson
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. Carneiro, Tancredo Neves e Leite Chaves, pelo indeferimento do Recurso
sfn9 /79, interposto pelo Senador Itamar Franco, da decisão do Presidente do
Senado Federal, negando seguimento ao Requerimento de Informações, de
sua autoria, ao Poder Executivo, referente a quotas do PIS, investimentos da
CVRD, dívida externa brasileira, empréstimos externos obtidos pela Light e
participação da SIDERBRÁS no Projeto Mendes Júnior.

-7Discussão, em turno único, do Parecer fl9 1.166, de 1979, da Comissão de
Constituição e Justiça que conclui, com voto vencido dos Senadores Nelson
Carneiro, Tancredo Neves e Leite Chaves, pelo indeferimento do Recurso
sfn9j19, interposto pelo Senador Itamar Franco, da decisão do Presidente do
Senado Federal, negando seguimento ao Requerimento de Informações de
sua autoria, ao Poder Executivo, sobre o processo iniciado pela representação
de Lynaldo Uchoa de Medeiros contra exRDiretores do Banco Central do
Brasil e sobre contrato celebrado entre Aço Minas Gerais S.A. e a firma
American Medical Internacional.

-8-

n9 308, de 1979, do Senador Gastão Maller, que acrescenta alinea ao item II
do§ J9 do art. 250 do Decreto-lei n9 2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código Penal, tendo
PARECER, sob no 7, de 1980, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Está encerrada a sessão.

( LevantaRse a sessão às 18 horas e 50 minutos.)
(*) ATO DO PRESIDENTE No 8, DE 1980

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais
e com base na delegação de competência que lhe foi conferida pelo Ato n9 2,
de 1973, da Comissão Diretora,
Resolve:
Autorizar a contratação, sob o regime jurídico da CLT e do FGTS, de
Regina Maria de Borda Benevides Dias, como Técnico em Legislação e Orçamento, Classe uA", Referência 48, do Quadro de Pessoal CLT.
Senado Federal, 26 de março de 1980.- Senador Luiz Viana, Presidente

Discussão, em turno único, do Parecer n9 1.167, de 1979, da Comissão de
COMISSÃO DIRETORA
Constituição e Justiça que conclui, com voto vencido dos Senadores Nelson
Carneiro, Tàncredo Neves e Leite Chaves, pelo indeferimento do Recurso 5' REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA A 26 DE MARÇO DE 1980.
sjno /79, interposto pelo Senador Itamar Franco, da decisão do Presidente do
Sob a Presidência do Senhor Senador Luiz Viana, e com a presença dos
Senado Federal, negando seguimento ao Requerimento de Informações de
sua autoria, ao Poder Executivo, sobre as características das agências do BanR Senhores Senadores Nilo Coelho, Primeiro Vice-Presidente, Alexandre CosR
ta, PrimeiroRSecretãrio, Lourival Baptista, Terceiro-SecretArio, Gastão
co do Brasil S.A. no exterior.
Mifller, QuartoRSecretârio, e Jorge Kalume, Suplente convocado, às dez hoR
-9ras e trinta minutos do dia vinte e seis de março de mil novecentos e oitenta,
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 214, de reúneRse a Comissão Diretora do Senado Federal.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
1979 (apresentado pela Comissão Diretora), que cria e transforma cargos do
Dinarte Mariz, Segundo Vice-Presidente, e Gabriel Hermes, SegundoQuadro Permanente do Senado Federal. e dá outras providências, tendo
Secretário.
PARECER, sob no 1.094, de 1979, da Comissão:
O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e submete à apreciação
-de Redação, oferecendo a redação do vencido.
da Comissão Diretora minuta de Ato modificando os claros de lotação do
-10Ato no 40, de 1979, da Comissão Diretora. O Ato que é submetido ao exame
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 172, de suprime um claro de lotação da Categoria Funcional - Contador, ReferênR
1974, do Senador Heitor Dias, que autoriza o Poder Executivo a lotear e doar cia 48, e aumenta um claro de lotação na Categoria Funcional - Técnico em
os terrenos dos aglomerados de Palafitas, que integram a "região dos Alaga- Legislação e Orçamento; Classe "A", Referência 48, do Quadro de Pessoal
CLT. A Comissão Diretora, à unanimidade dos presentes, aprova a sugestão
dos", na Cidade de Salvador-BA, tendo
e assina o Ato que, em seguida, vai à publicação.
PARECERES, sob nos 69 e 70, de 1980, das Comissões:
Com a palavra, o Senhor Primeiro-Secretário submete à apreciação dos
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
seus pares dois projetes de resolução. O primeiro, apresentado em decorrên-de Finanças, favorãvel.
cia de recente legislação baixada para o pessoal do Poder Executivo, ualtera a
-11redação do art. 405 do Regulamento Administrativo do Senado Federal,
Discussão, ein prim-eiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 119, de aprovado pela Resolução no 58, de 1972, e alterado pela Resolução no 30, de
1979, do Senador Mauro Benevides, que institui o auxílio-moradia para em- 1978, e dâ outras providências". O segundo, ..cria a Categoria Funcional de
pregados que percebam, mensalmente, remuneração inferior a cinco salârios Inspetor de Segurança Legislativa, mediante transformação, e dã outras providências".
mínimos regionais, tendo
O Senhor Presidente distribui o primeiro projeto de resolução ao Senhor
PARECERES, sob nos 1.137 e 1.138, de 1979, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, e, PrimeiroRSecretârio, para- erriitir- parecer, e o segundo, ao Senhor Quartono mérito, contrário, com voto vencido, quanto ao mérito, do Senador N el- Secretário, para apresentar sua opinião.
A seguir, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor QuartoR
son Carneiro; e
Secretário, que emite parecer favorável à aprovação do Projeto de Resolução
-de Legislação Social, favorável.
no 58, de 1979, que "altera o art. 205 do Regimento. Interno do Senado Fe-12der-al'', com emenda ao art: 111. A Comissão Diretora; apos debater a Matéria•.
Discussão, em primeirO turno (apreciação preliminar da juridicidade, aprova o parecer e emenda. O projeto é devolvido à SecretariawGeral da Menos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado sa, para os devidos fins.
n9 11, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a aposentadoApós discutir e debater assuntos variados, de interesse da AdminisR
ria especial para os trabalhadores na atividade de fiação e tecelagem, tendo tração da Casa, o Senhor Presidente, nada mais havendo a tratar, às onze
PARECER, sob n• l.Il9, de 1979, da Comissão:
horas e quinze minutos, declara encerrados os trabalhos, pelo que, eu, Louri-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos val Baptista, Terceiro-Secretário, lavrei a presente Ata que, assinada pelo SeSenadores Tancredo Neves e Cunha Lima.
nhor Presidente, vai à publicação.
Sala da Comissão Direlora, 26 de março de 1980. - Luiz Viana, Presi-13dente.
Discussão, em primeiro turno -{apreciação preliminar da juridicidade,
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado (•J Republicado por haver snfdo com lncorreçio no DCN - Seção (I • de 28.3.90.
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LIDERANÇA DO BlOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO 00 MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASilEIRO
PMDB

MESA
Ptelldente
Luiz Viana

liDERANÇA DO BlOCO PARlAMENTAR DO
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAl - PDS
Lidar

Uder

Jarbas Passarinho

1•-VIc•·PreJJdente

Paulo Srossard

Nilo Coelho

Vlce-Líderes

Yfce-LidereJ
Aderhal Juremo

2•·Yice-Prasldente

Humberto Lucena

Aloysio Chaves

Oinarht Mariz

Jos6 Rlcha
Marcos Freire
Mauro Benevides
Nelson Carneiro
Orestes Qu6rc:ia
Pedro Simon
Roberto Saturnino

Bernardino Viana

1•-Secretário
Alexandro Costa

2•-Secretárlo
Gabriel Hermes

3•-Secretárlo
lourival Boptista

liDERANÇA DO BlOCO PARlAMfNT AR DO
PARTIDO POPULAR - PP

4•-Secret6rlo

Líder

Moac:yr Dalla
Murilo Bodaró

Saldanha Oerzi
liDERANÇA DO BlOCO PARlAMENTAR DO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

Lide r

Gastão Müller

Leite Chaves

Gilvan Rocha

Suplentes de Secretários

liDERANÇA DO BlOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO DOS TRABALHADORES- PT

Vico-Lideres

Jorge Kalume

Benedito Canelas

Evelásio Vieira

Líder

Panos Pórto

Alberto Silva

Henrique Santíllo

COMISSOES
Diretor: Ant6nio Carlos de Nogul!lira
1ocal~

Anexo 11 - Têrreo
Telefone: 223-6244 e 225-8505 -

Remai' 193 e 257

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
Chefe: Cândido Hippertt
Local: Anoxo IJ - Térreo
Telefone: 225-8505 - Ramais 301 e 313

COMISSÃO OE AGRICUlTURA " (7 membros)

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

Mendes Canele
José lins
Eunice Michiles
ViGente Vuolo

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

1. Evandro Carreiro
2. Age_nor Maria
3. Mauro Benevides

1. Marcos Freire
2. Humberto Lucena

Assistente: Carlos Guil!lerme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilacqua" - Anexo tl - Ramal 623

(CA)
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ)
(15 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Evelósio Vieira
Vico-Presldente: Leite Chaves

Presidente: Henrique de La Rocque
1~'-Vice-Presidente: Aloysio Chaves
2~'-Vico-Presidente: Hugo Ramos

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

1. Jutahy Mogo[hà•u
2. Affonso Camargo
3. Joõo Colmon

Panos POrto
Benedito Canelas
Pedro Pedrossian
Josélins

1. Agenor Maria
2. Amoral Peixoto

Assistente: Sêrgio da Fons&ea 8ragC - Ramal 307
Reuniões: Quartas-f&iras, às 10:00 horas
local: Sala "ftuy Borboso" - Anexo 11 Ramais 621 e 716

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS Ç1 membros}
COMPO~IÇÃO

Prosidentl!l:" Mendes Canale
Vice·Presidonte: Agenor Maria

(CAR)

Titulares

Suplentes

1. Henrique de la Rocque
2. Helvídio Nunes
3. José Sarney
4. Aloysio Chaves
5. Aderbal Juremo
6. Murilo Badaró
7. Moacyr Dalla
8. Ame1ral Furlan
9. Raimundo Parer1te

1. Lenoir Vargas
2. João Calman
3. Almir Pinto
4. Milton Cabral
5. Bernardino Viana
6. Arnon de Mello

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

1. Cunha lima

HUgo Ramos
Leite Chaves
Lcizaro Barb,oza
Nelson Carneiro
Paulo Brossard
Franco Montoro

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAl {11 membros)
'

(COF)

COMPOSIÇÃO
Presidente: Jessé Freire
Vice-Presidente: Lózoro Barboza

COMPOSIÇÃO

1. Evelósio Vieira
2. leito Chaves
3. José Richa

José Lins
Lomanto Júnior

Suplentes
1. Jessá Freire
2. José Sarney
3. Pa:;sos Pôrto
4. Saldanha Der;d
5. Affonso Camargo
6. Murilo Badoró
7. Benedito Ferreira

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

1. Itamar Franco
2. Lóraro Barboza
3. Adalberto Seno
4. Mauro Benevides

1. Henrique Sof'ltillo
2. Roberto Saturnino
3. Gilvan Rocha

Assistente: Francisco Guilherme Ti'Íees Ribeiro - Ramal 306
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
local: Sola "Ruy Barbosa"- Anoxo 11- Romais 621 e 716
COMISSÃO DE ECONOMIA (11 membros)
COMPOSIÇÃO
Presidente, Teotónio Vilela
'~ice-Presidente: Roberto Soturnino
Titulares

2. Tancredo Neves
3. Dirceu Cardoso

Assistente: Maria Helena Bueno Brandão - Ramal 305
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623

{CE)

1. Arnon de Mello
2. Bernardino Viana
3. Josb Lins
4. Jesse Freire
5. Milton Cabral
6. Benedito Canelas
7. lui,z Cavalcante

1.
2.
·3.
4.

Roberto SaturninÕ
Teotônio Vilela
Marcos Freire
Pedro Simon

Suplentes
1. Helvídio Nunes
2. Alberto Silva'\

3. Benedito Ferreira
4. Vicente Vu~lo

1. José Ric!la
2. Orestes Quércia
3. Tancrodo Neves
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Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675
'Reuniões: Quartos-feiras, às 10~30 horas
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA -

1. FrancoMontoro
2. Humberto Lucena
3. Jaison Barreto

1. Nelson Carneiro
2. Marcos Freire

(CEC)

(9 membros)

Assi:stente: leila Leivas Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas
localt Sola "Clóvis Sevilácquo" - Anexo 11 - Ramal 623

COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA -

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

COMPOSIÇÃO

1. José llns
- 2. Arnon de Mello

COMISSÃO OE SAÚDE

(7 membros)
Presidente: Arnon de Me!lo
Vice·Pre~sidente: Alberto Silva

3. Jorge Kalume
4. Pedro Pedrossian
Titulares

COMPOSIÇÃO

Presidente: Gilvon Rocha
Henrique Santillo

Suplentes

Vico-Pre~sidente:

l. Adalberto Seno
2. Eve!óslo Vieira
3. Franco Montoro

1.
2.
3.
4.

1. Marcos Freire
2. Gilvan Rocha

Assistente: Slilrgio do Fonseca Braga - Ramal 307
Reuniõe5: Quintas-feiras, às 10:00 hora5
local: Sola "Clóvis Bevilácquo" - Anexo 11 - Ramal 623
COMISSÃO OE FINANÇAS -

luiz Cavalcante
Milton Cobrai
Alberto Silva
Arnon de Mello

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

1. Affonso Comargo
2. João Calmon
3. Jutohy Magalhães

i. Gilvan Rocha
2. Roberto Soturnino

COMPOSIÇÃO

Presidente, Cunha lima
Vice-Presidente, Toncredo Neves

COMISSÃO OE REDAÇÃO -

2.
3.
4.
S.
6.

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

lamento Júnior
Affonso Camorgo
Vicente Vuolo
Alberto Silva
Amoral Furlan
Jorge Kalume
Jutahy Magalhães
1O. Mendes Canele

1.
2.
3.
4.

Cunha lima
Tancredo Neves
Roberto Saturnino
Amaral Peixoto
Pedro Simon
Mauro Benevides
Teotônio Vilela

1. Saldanha Oerzi
2. Jorge Kalume
3. Benedito Canelas

2. Almir Pinto
3. Alberto Silva
4. José Guiomard

(CR)

COMISSÃO OE SEGURANÇA NACIONAL (7 membros)

COMPOSIÇÃO

1. Saldanha Derzi

l. Raimundo Parente
2. Arnon de Mello

Suple~ntes

1. lomanto Júnior

(5 membros)

Suplentes

Titulares

Titulares

1. Gilvan Rocha
1. Jose Richa
2. Adalberto Sena
Assistente: Francisco Guilherme TheeS Ribeiro - Ramal 306 2. Henrique Santillo
3. Jaison Barreto
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas
local: Anexo "B" - Sola ao lado do Gab. do Sr. Senador
João Basco - Ramal 484
Assistente: Li~da Ferreira da Racha - Ramal 312
Reuniõe5: Quintas-feiras, às 10,30 horas
local. Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais' 621 e 716

(CF)

(17 membros)

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

(CME)

(7 membros)

Suplentes

João Colmon
Tarso Outro
Jutahy Magalhães
Aloysio Choves
~derbal Juremo
Eunice Michi!e~s

1. Marcos Freire
2. Mouro Benevides
3. leite Choves

1. Paulo Brossard
2. Ne[$on Carneiro
3. Itamar Franco
4. José Richo
5. Amoral Peixoto
6. Toncredo Neves

Aisistente: Cândido Hippertt- Ramais 301 e 313
Reunil!les: Quartas-feiras, às 11 :00 horas
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -Ramai5 621e 716

Presidente: João Calmon
Vice-Presidente: Jutohy Magalhães
Titulares
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Henrique de Lo Rocque
Jeué Freire
José Sarney
Miltoo Cabral
José Guiomord

Paulo Brossard
Marcos Freire
Lázaro Barbozo
José Richa

Presidente: Dirceu Cardoso
Vice-Presidente: Adalberto Seno
Titulares

Suplentes

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

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

1. Dirceu Cardoso
2. Adalberto Sena

1. Hugo Ramos

Assistente: Mario Therezo Magalhães Motta Reuniões: Quintas-feiras, à5 12,00 homs
local: Sola "Cióvi5 Bevilócqua" - Anexo 11 -

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Quinta5·feiros, às 9:30 horOs
local: Sala "Clóvis Bevilác.quo" - Anexo 11 - Ramal 623

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES (15 membro5)

(CSN)

COMPOSIÇÃO

Presidenttn Jorge Kalume
Mauro Benevides

Vice~Presidente:

Titulares

Suplentes

1. Jorge Kalume
2. luiz Cavalcante
3. Murilo Bodaró
4. Benedito Ferreiro

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

l. Mauro Benevides
2. Agenor Mario
3. Hugo Remos

1. Cunha limo
2. Jaison Barreto

Ramal 134
Ramal 623

(CRE)

Assistente: Lido Ferreiro do Rocha - Ramal 312
Reuniões: Quartos-feiras, às 9:30 horas
local: Sala "Ruy Barbosa" -·Anexo !l-Ramais 621e 716

COMPOSIÇÃO
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL -

(CLS)

Presidente: Tarso Outro
1?-Vice-Presidente: Saldanha Derzi
2'i'-Vice-Presidente: lomonto _JUnior

(9 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Helvldio Nunes
Vice-Presidente: lenoi'r Vargas
Titulares

Suplentes

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

1.
2.
3.
4.

lenoir Vergas
Helvidio Nunes
Jessé Freire
Moacyr Dalla
Henrique çle lo Rocque
Aloysio Choves

Jutahy Magalhães
Raimundo Parente
Eunice Michiles
Benedito Canelas

Titulares
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tarso Outra
Bernardino Viana
Saldanha Derzi
tomanto Júnior
Mendes Canele
Aderbal Juremo
Almir Pinto
lenoir Vergas
José Sorney

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL -

COMPOSIÇÃO

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

Aloysio Chaves
Pedro Pedr9ssian
Henrique de la Rocuque,
José Guiomard
luiz Cavalcante

(CSPC)

(7 membros)

Presidente: Evondro Carreiro
Vice·Presidente: Humberto Luc&na
Titulares

Supl,entes

1.
2.
3.
4,

1. Affonso Ca~rgo
2. Pedro Pedrossion
3. Ade!bol Jóremo

Raimundo Parente
Henrique d!t lo Rócque
Bernardino Viana
Alberto Silva

Quinta-feira 10

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio lll

Abril de 1980

Titulares

1. Evandro Carreira
2. Humberto Lucena
3. Lázaro Barboza

Suplante:.

8) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS

1. Orestes Quêrda
2. Evelâsio Vieira

Assistente: Leila Laivos Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Quintarfeiras, às 9:30 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716

801

E DE INQUÉRITO

1.
2.
3.
4.

Benedito Ferreira
Vicente Vuolo
Pedro Pedrossion
Affonso Camargo

1. Passos Pôrto
2. Lamento Júnior
3. Alberto Silva

ComissOM Temporórias
Chefe: Alfeu de Oliveira
l~caÍ: Anéxo 11 - Térreo
Tel~fo.ne: 225-8505 ....:. Ramal 303
1) Comissões Temporárias para Projetas do Congresso Nacio-

nol
COMISSÀO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PÚBLICAS - (CT)
(7 membros)

1. Evandro Carreira
2. Lázaro Barbozo
3. Orestes Quércia

1. Leite Chaves
2. Agenor Maria

Assistente: Lei/a Leivas Ferro Co:ota - Ramal 497
Reuniões: Terças-feiras, às 10:QO horas
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 Ramais 621 e 716

COMPOSIÇÀO

Presidente: Benedito Ferreira
Vice-Presidente: VIcente Vuolo

2) Comissõe:o Temporárias para Apreciação de Vetos
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e
4) ComissCio Mista do Projeto de Lei Orçamentária (art. 90 do
-Regimento Comum)
Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes- Ramal674; Cleide Maria B.F. Cruz- Ramal598; Mauro Lopes
de Sá - Ramal 310- Helena lsnard Accauhy Sarres dos
Santos- Ramal314; Elizabeth Gil Barbosa Vianna- Ramal
314; Nadir Ferreira da Rocha - Ramal 702.

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1979

HORAS

TERÇA
C.T.

SALAS
RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

HORAS
09,30

QUARTA

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramol-623

SALAS

C.S.N.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

C.C.J.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Romol-623

C.F.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Romol-623

GUILHERME

GUILHERME

C.S.P.C.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

LEI LA

ASSISTENTE

C.E.C.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Romol-623

SÉRGIO

C.D.F.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

FRANCISCO

10,30

c.s.

RUY BARBOSA
Romois-621 e716

LÊDA

11,00

C.L.S.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Romol-623

LEI LA

12,00

C. R.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramol-623

MARIA
THEREZA

LEI LA
09,30

LEI LA

C.A.

10,30

HELENA
SÉRGIO

C. E.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

DANIEL

C.R.E.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

CÂNDIDO

11,00
C.M.E.

ANEXO"B"
Remoi- 484

10,00

MARIA

10,00
RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

QUINTA

ASSISTENTE

10,00
C.A.R.

HORAS

SALAS

ASSISTENTE

FRANCISCO
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BRAS[LIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I -ATA DA 32• SESSÃO, EM 10 DE AB-RIL DE 1980
l.l -

ABERTURA

1.2 -

EXPEDIENTE

1.2.3 -

Comunicação

-Do Sr. Senador Paulo Brossard, de substituição de membro em comissão parlamentar de inquérito.

1.2.4 - Discursos do Expediente

1.2.1 - Pareceres

SENADOR ORESTES QUERCIA -

Referentes às seguintes matérias:
- Mensagem'n• 318/79 (n• 540/79, na origem), do Senhor Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta para
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Araucâria (PR) a elevar em
Cr$ 214.400.000,00, o montante de sua divida consolidada.
- Mensagem n• 34/80 (n• 52/80, na origem), do Senhor Presidente
da Repllblica, submetendo ao Senado Federal proposta do Sr. Ministro

da Fazenda para que seja a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC)
autorizada a elevar em Cr$ 592:544.998.40, o montante de sua dívida consolidada interna.

Anãlise da política salarial e

da greve dos metalúrgicos paulistas. Decretação imediata de abono salarial de emergência, como forma de repor, em parte, o poder aquisitivo dos
assalariados.

SENADOR HENRIQUE SANT/LLO, como Líder- Nota subscrita
pelos Presidentes das Comissões Nacionais Provisórias do PMDB, PT,
PTB e PP, de solidariedade à luta reivindicatória dos metalúrgicos do
ABCD e do interior paulista.

SENADOR ALO YS/0 CHAVES. pela Liderança- Reparo e conceitos inseridos no documento objeto do discurso do Sr. Henrique San-

- Mensagem n• 33/80 (n• 51/80, na origem), do Senhor Pr~idente da tillo.

SENADOR LEITE CHAVES, como Líder- Considerações sobre o
Fazenda para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Loanda (PR) movime"nto reivindicatório dos trabalhadores brasileiros.
República, submetendo ao Senado Federal proposta do Sr. Ministro da

a elevar em Cr$ 10.992.053,45, o montante de sua dívida consolidada in-

1.2.5- Requerhnento
terna.
- N• 56/80, de urgência, para o Projeto de Resolução n• 3/80, que
·-Mensagem n• 319/79 (n• 546/79, na origem), do Senhor Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta do reduz aJíquotas máximas do imposto sobre operações relativas à circuSr. Ministro da Fazendã para que seja autorizada a Prefeitura Municipal lação de mercadorias.
de Piraquara (PR) a elevar em Cr$ 205.824.000,00, o montante de sua dívi1.2.6 - Leitura de projetos
da consolidada interna.
.:....
Projeto de Lei do Senado n• 46/80, de autoria do Sr. Senador
- Oficio n• S/5/80 (n• 137(80, CG, nã origem), do Sr.' Governador do
Estado de São Paulo, solicitando autorização do Senado Federal !>ara Franco Montoro, que permite aos assalariados a utilização do FGTS para

contratar operação de financiamento externo, no valor de US$ RDA o custeio de curso superior feito- pelo próprio interessado ou por seus de21,250,000,00, destinado a aquisição de equipamentos c materiais para a pendentes.
- Projeto de Lei do Senado n• 47/80, de autoria do Sr. Senador GasUniversidade Estadual Paulista uJúlio de Mesquita Filho".

-Mensagens n•s 320, 321, 323, 324, 325/79 (n•s 541, 542, 547, 543 e tão MUller, que acrescenta dispositivo ao art. 483 da Consolidação das
545/79, na origem, respectivamente), 35 e 36/80 (n•s 53 e 55/80, na ori- Leis do Trabalho (CLT), e dã outras providências.
gem), pelas quais o Senhor Presidente da República submete aprovação
1.2.7 - Requerimento
do Senado Federal, propostas do Sr. Ministro da Fazenda para que as
prefeituras municipais que menciona, sejam autorizadas a elevarem os
montantes de suas dívidas consolidada interna.

- N9 S7/80, de autoria do Sr. Senador Murilo Bandaró, solicitando
seja designada sessão especial para comemorar o centenário de morte de
Duque de Caxias.

-Projeto de Lei do' Senado n• 65/79, que da nova redação ao n• II
1.2.8 - Comunicação da Presidência
do parãgrafo único do art. 258 do Código Civil. (Redação final.)
-Projeto de Lei do Senado n• 321/79, que acrescenta parãgrafo ao
- Referente ao tempo destinado aos oradores do Expediente da sesartigo 12, da Lei n• 4.717, 29 de junho de 1965 (Ação Popular). (Redação são do próximo dia 17, que será dedicado a homenagear o jurista Pontes
do vencido para o segundo turno regimental.)

1.2.2 - Leitura de projeto

de Miranda.

Projeto de Lei do Senado n• 45/80, de autoria do 'Sr. Senador Nel-

1.3 - ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei do Senado n• 178/76-Complementar, de autoria

son Carneiro, que institui o salário profissional, e determina outras providências.
-

do Sr. Senador Italfvio Coelho, que acrescenta parágrafo único ao art. 34
da Lei Complementar n<' 11, de 25 de maio de 1971, estabelecendo pres-

-
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crição qUinqUenal para importâncias devidas ao FUNRURAL. Votação
adiada para a sessão do dia 16 de abril de 1980, nos termos do Requeri-

mento n• 58/80.
-Projeto de Lei do Senado n'? 305/77-Complemeniar, de autoria
do Sr. Senador Itan:lar Franco, que dã nova redação aos §§ 29, 39, 49 e 59, e

acrescenta parágrafos (antigos e novos) à Lei n• 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional). (Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Votação adiada para reexame da comissão de Constituição e
Justiça~ nos termos do Requerimento n'? 59/80, após usarem da palavra os
Srs. Itamar Franco, Franco Montoro e Aloysio Chaves.

-

Projeto dC: Lei do Senado n• 75/79, de autoria do Sr. Senador

Franco Montoro, que dispõe sobre a transmissão, por emissoras de Rádio
c Televisão vinculadas à União, de programas de debates sobre problemas
brasileiros, e dâ outras providências. (Apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade.) Votaçio adiada para reexame da Comissão de

Constituição c Justiça, nos termos do Requerimento n• 60/80, após usarem da palavra os Srs. Franco Montoro e Aloysio Chaves.

- Projeto de Lei da Câmara n• 81/77 (n• 1.286/75, na origem), que
atribui à TELEBRÁS ou a suas subsidiârias a incumbência de elaborar as
listas telefônicas. Discussio encerrada, voltando às comissões competentes

em virtude do recebimento de emenda em plenário.
- Projeto de Decreto Legislativo n• 2/80 (n• 36/79, na Câmara dos
1

Deputados), que aprova o texto da Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar concluída, em Londres, a }9 de novembro de 1974. Apro~ado. Ã Comissão de Redação.

- Parecer n• 1.165/79, da Comissão de Constituição e Justiça, que

Abril de 1980

Decreto-lei n'? 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -

Código Penal. (Apre-

cia~o

preliminar da juridicidade.) Rejeltad.o. Ao Arquivo.
1.4- MATf:RIA APRECIADA APÓS A ORDEM DO DIA
REQUERIMENTO N• 56/80, de urgência para o Projeto de Resolução n' 3/80, lido no Expediente. Votação adiada por falta de "quorum"
após usarem da palavra os Srs. Senadores Paulo Brossard, Aloysio Chaves
e José Lins.

1.5 - DISCURSOS APóS A ORDEM DO DIA
Projeto contra o tratamento

SENADOR TEOTONIO VILELA -

dispensado pelo Governo Federal no atendimento dos reclamos de órgãos
dç classe da indústria canavieira do Nordeste.

SENADOR ALMIR PINTO -

Centenârio de nascimento do Sr.

Arthur Feijo Benevidcs.

SENADOR DIRCEU CA.RDQSO- Observação sobre procedimento adotado por est.abelec~ento de ensino, no que diz respeito às bolsas de

estudo distribuídas pelo MEC.
SENADOR PEDRO SIMON- Libertação pelo Governo do Uruguai
da

brasileira~

Flãvia Schiling.

SENADOR NELSON CARNEIRO- Aprovação pelo Tribunal Regional do Trabalho de São.Paulo de reivindicações dos metalúrgicos, jã
objeto de projetas de lei de sua autoria apresentados no Senado Federal.

SENADOR GASTÃO MVLLER fundação da cidade de Cuibá-MT.

Transcurso do aniversãrio de

conclui, com voto vencido dos Srs. Senadores Nelson Carneiro, Tancredo

1.6 - COMUNICAÇÃO DA PRESIDf:NCIA
Neves e Leite Chaves, pelo indeferimento do Recurso sjn•/79, interposto
,Con~ocação de_ sessão extraordinária a realizar-se hoje, às I8 horas e
pelo Senador ltamar Franco, da decisão do Presidente do Senado Federal, 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.
negando seguimento ao Requerimento de informações, de sUa autoria, ao
Poder Executivo, referente a quotas do PIS, investimentos da CVRD,
dívida externa brasileira, empr~timos externo~ obtidos pela Light e parti-

cipação da SIDERBRÃS no Projeto Mendes Júnior. Dis<ussilo adiada para a
sessão do próximo dia 14 de abril, nos termos do Requerimento n• 61/80.
- Parecer n• 1.166/79, da Comissão de Constituição e Justiça, que
conclui, com voto vencido dos Srs. Senadores Nelson Carneiro, Tancredo

1.7 - ENCERRAMENTO
2 - ATA DA 33• SESSÃO, EM 10 DE ABRIL DE 1980
2.1 - ABERTURA
2.2 -

EXPEDIENTE

Neves e Leite Chaves, pelo indeferimento do Recurso sjn•/79, interposto
pelo Senador Itamar Franco, da decisão do Presidente do Senado Federal,

2.2.1 - Leitura de pare<er

negando seguimento ao Requerimento de Infonnações de sua autoria, ao

- Projeto de Decreto Legislativo n• 2/80 (n' 36 de 1979, na Câmara

Referente à seguinte matéria:

Poder Executivo, sobre o processo iniciado pela representação de Lynaldo dos Deputados), que aprova o texto da Convenção Internacional para a
Uchoa de Medeiros contra ex-Diretorés do Banco Central do Brasil e Salvaguarda da Vida Humana no Mar, concluída cm Londres, a 1~~de nosobre contrato celebrado entre Aço Minas Gerais S.A. e a ftrma American vembro de 1974. (Redação final.) Aprovada, nos termos do Requerimento
Medical internacional. Dlrcussão adlada para o dia 14 de abril do ano em n' 64/80. Â promulgação.
curso, nos termos do Requerimento n• 62/80.
2.2.2 - Apreciação de matéria
- Parecer n• 1.167 f79, da Comissão de Constituição e Justiça, que
conclui, com voto vencido dos Srs. Senadores Nelson Carneiro, Tancr..edo
Neves e Leite Chaves, pelo indeferimento do Recurso sjn9 /79, interp.ÓSto
pelo Senador Itamar Franco, da decisão do Presidente do Senado Federal,
negando seguimento ao Requerimento de Informações de sua p.utoria, ao
Poder Executivo, sobre as características das agências do Banco do Brasil

-

Requerimento n'? 57/80, lido na sessão anterior. Aprovado.

2.3 - ORDEM DO DIA
--Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9

59/80 (n• 103f80, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República subS.A. no exterior. Discussão adlada para a sessão do dia 14 de abril corren- mete à aprovação do Senado a escolha do Sr. Carlos Sylvestre de OuroPreto, Embaixador do Brasil junto ao Reino da Bélgica, para ·cumulativate, nos termos do Requerimento n• 63/80.
-Projeto de Lei do Senado n• 214/79, de iniciativa da Comissão Di- mente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao reino de Lu-

retora, que cria e transforma cargos do Quadro Permanente do Senado
Federal, .e dâ outras providências. Discussio encerrada, voltando às comissões competentes em virtude do recebimento de emenda em plenârio.

-

Projeto de Lei do Senado n• 172/74, de autoria do Sr. Senador

Heitor Dias, que autoriza o Poder Executivo a lotear e doar os terrenos
dos aglomerados de palafitas, que integram a uregião dos Alagados". na

xemburgo. Apreciado em sessão secreta.
-Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a Mensagem

n' 66/80 (n• 114/80, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à aprovação do Senado a escolha do Doutor Marco Aurelio
Prates de Macedo, para exercer o cargo de Ministro do Tribunal Superior

do Trabalho, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro João de

Cidade de Salvador-BA. Aprovado, em primeiro turno, após usar da pala-

Lima Teixeira. Apreciado em sessão secreta.

vra em sua discussão o Sr. Senador Nelson Carneiro.

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

-Projeto de Lei do Senado n' 119/79, de autoria do Sr. Senador
Mauro Benevides, quC institui o auxflio-moradia para ~pregados que
percebam. mensalmente, remuneração inferior a cinco salários mínimos
regionais. Rejeitado. Ao Arquivo.

-

Projeto de Lei do' Senado n• 111/79, de autoria do Sr. Senador

Nelson Carneiro. que dispõe sobre a aposentadoria especial para os traba-

3 - CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF ATA DA 47•
REUNIÃO
4 - ATAS DE COMISSOES

5 - MESA DIRETORA
lhadores na atividade de fiação e tecelagem. (Apreciação preliminar daju6.- LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTAridicidade.) Rejeitado. Ao Arquivo.
- Projeto de Lei do Senado n• 308/79, de autoria do Sr. Senador RES
Gastão MUller, que acrescenta allnea ao item II do § I• do art. 250 do
7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
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ATA DA 32~ SESSÃO, EM 10 DE ABRIL DE 1980
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 46' Legislatura
PRESIDÊNCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, NILO COELHO E PASSOS PÔRTO.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTESÓS SRS. zada a elevar em CrS 214.400.000,00 (ciuzçntos e quatorze milhões, quatro~
centos mil cruzeiros)t o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de
SENADORES:
que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado
Adalberto Sena- Jorge Kalume- Evandro Carreira- Aloysio Cha- do Paranã S.A., é:ste na qualidade de agente financéiro do Banco Nacional da
ves - Alexandre Costa - Bernardino Viana - Helvidio Nunes - Almir Habitação, destinado à execução de obras referentes ao Projet<;> CURA,_ na~
Pinto- José Lins- Agenor Maria- Humberto Lucena-.Nilo Coelho- Q.Ucle mu~ícípio, Obedecidas as condições admitidas pelo Banco Centr~l do
Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela- Passos Pôrto - Jutahy Magalhães- Brasil, no respectivo ·processo.
Lo manto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- JoãO Calmon- Itamar
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Franco- OreStes Quê-reia- José Caixeta- Henrique Santillo- Benedito
Sala das Comissões, 27 de março de 1980.- Teotônio Vilela, Presidente
Canelas- Gastão MUller- Mendes Canale- Leite Chaves- Lenoir Var- -José Rich•, Relator- Milton Cabral- José Lins- Bernardino Vianagas - Paulo Brossard.
Pedro Simon.
PARECER N• 127, DE 1980
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o comDa Comissio de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resoparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
lução nq- 4, de 1980, que "autoriza a Prefeitura Municpal de Arauaberta a se.ssão.
cária (PR), a elevar em Cr$ 214.400.000,00 (duzentos e quatorze miO Sr. {9-Secretário procederá à leitura do Expediente.
lhões, quatrocentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consoliE lido o seguinte
dada Interna.
EXPEDIENTE
Relator: Senador Leite Chaves
PARECERES
Apresentado pela Comiss~o de Economia, como conclusão do seu parePARECERES N•S 126 E 127, DE 1980
cer sobre a Mensagem n• 318, de 1979, do Senhor Presidente da República, 0
.
presente Projeto de Resolução autoriza a Prefeitura Municipal de Araucária
9
Da Comlssio. de Economia, sobre •.Mensagem n. 3 8 • de 1979 (PR) a elevar em Cr$ 214.400.000,00 (duzentos e quatorze milhões, quatro(»9 d54~/79, na or•:ei, d~ S~n~or ~residente da Repubhc~, subm: centos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de
te~ 0 a a~ro;a çio 0M en~. 0 e deraÀ pro~~ta (p;~•). qu~ ~ela autorr- que possa contrata·r uma operaÇão de crédito junto ao Banco do Estado do
za a a re e tura
umcJpa1 e raucarta ~
' 8 e evar e~ Paranã S.A., este na qualidade de agente financeiro do Binco Nacional da
CrS ~14.400.000,00 (duzentos e _q~atorze m~hoes e quatrocentos md Habitação (BNH), destinada à execução de obras referentes ao Projeto
CURA, naquele Município.
cruzeuos), o montante de sua dnt1da consolidada.
O pedido de autorização foi formulado nos tennos do preceituado no pa~
Relator: Senador. José Ri c~ a
Com a Mensagem n9 318/79, o Senhor Presidente da Repú~lica submete rãgrafo único do artigo 29 da Re:solução nfil 93, de 1976, do Senado Federal,
à deliberação do Senado Federal pleito da Prefeitura Municipal de Araucária implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados pelo arti~
(PR), que objetiva contratar, junto ao-n·an-co do Estado do Paraná S.A., este go 29 da Resolução n9 62, de 28 de outubro de 1975, conforme se verifica a sena qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, a seguin~ guir:
"Art. 29 Os limites fixados no artigo 29 da Resolução nfil 6~, de
-te operação de crédito:
1975, não se aplicam às operações de crédito contratadas pel,os Estaa) Valor: 500.000 UPC (correspondentes a
dos e Municípios com recursos provenientes do Fundo Nacional de
CrS 214.400.000,00, considerado -o- valor nominal da UPC de
ilcpoio ao Desenvolvimento Urbano (FNDU), do Fundo de Apoio
CrS 428,80, em outubro de 1979);
ao Desenvolvimento Social (FAS) e do Banco Nacional da Habi~
b) Prazos:
tação (BNH).
I -de carência: 12 meses
Parágrafo único. O pedido de autorização para as operações de crédito
2 - de amortização: 240 meses
previstas neste artigo seiâ submetido, pelo Presidente da República, à delibec) Encargos:
ração do Senado Federal, devidamente instruído com o parecer do Conselho
I - juros de 6% a.a. ·(sendo 5% a.a. para o BNH e 1% a.a. para Monetário Nacional."
o Agente Financeiro);
'3. Trata~se, portanto, de operação financeira cuja tramitação está pre2- correção mofietária- de acordo com a variação trimestral vista no art. 416, do Regimento Interno, como decorrência de a Constituiç,ão
Federal, em seu art. 42, item VI, prescrever como competência privativa do
das ORTNs (UPC);
3- taxa de serviços técnicos do BNH: 1% sobre o valor do ft- Senado Federal "fixar, por proposta do Presidente da República e por resonanciamento;
lução, Hmifes globais para o montante da dívida consolidada dos Estados e

!

1

d) Garantias! vinculação de cotas do Imposto sobre a Circu- dos Mu~icípio~:··"·
.
.
lação de Mercadorias (ICM);
. _Asstm,. venfi~a-se q~e a ~rop?stção fo~ elaborada conso~nte as prescnçoes legais e regimentais aphcãvets à espécie, merecendo, por tsso, o nosso
e) DestinaÇão dos recursos: execução de obras referentes ao encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidaProjeto CURA, 'naquela cidade.
de, juridicidade e técnica legislativa.
O ConSelhO Monetário Nacional pronunciou-se "ravorav~lrnente ao pleito
Sala. ~as C:omiss~es, 9 de _abril de 198~0. - Aloyslo Chaves, Presidente,
por julgá-lo técnico e financeiramente viável, não devendo os seus encargos em exerc1C10 :-Leite Chaves, Relator- L~zaro Barboza- Moacyr Dallagerar maiores pressões na execução orçamentária daquela edilidade.
Nelson Carne1ro- Aderbal Jurema- Almu Pinto- Amaral Furlan- TaoDe outra parte. o empreendimento se enquadra nas diretrizes e normas credo Neves.
da legislação que disciplina a matéria e tem gran'de alcànce sócio-econômic1
PARECERES N•S 128 E 129; DE 1980
para a ãrea beneficiada.
Da
Comissio de Economia, sobre a Mensagem n• 34, de 1980 (n•
Assim, concluímos pelo acolhimento da mensagem nos termos do se~
S2j80, na origem), do Senhor Presidente da República, Rlbmetendo
guinte:
ao Senado Federal propolita do Sr. Ministro da Fozenda pllrll que seja
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 4, DE 1980
a Prefeitura Municipal de Florlanópofis (SC) autorizada a elevar em
Autoriza a Prefeitura Municipal de Araucária (PR), a elevar em
CrS 592.544.998,40 (quinhentos e noventa e dois milhões, qulithen!os e
Cr$ 214.400.000,00 (duzentos e quatorze milhões e quatrocentos mil
quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e oito cruzeiros e quarencruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
t_a centavos) o montante de sua d(vida consolidada Interna.
O Senado Federal resolve:
Relator: Senador Bernardino VIana

Art. I• !õ a Prefeitura Municipal de Araucária (PR), nos termos do ar;.
O Senhor Presidente da RepQbtica encaminh; ao exame do Senado Fe2• da Resolução n• 93, d.e II de outubro de 1976, do Senado Federal, autori- dera! (art. 42, item VI, da Constituição), proposta para que seja autorizada a
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Abril de 1980

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seoào II)

Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar em CrS 592.544.998,4!!
(quinhentos e noventa c dois milhões, quinhentos c quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e oito cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua
dívida consolidada interna, a fim de que possa Contratar empréstimo junto ao
Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S/ A, este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado à execução de obras relativas ao Projeto CURA Ilha II, naquele Município.
2. O empréstimo a ser contraído tem as seguintes condições gerais:
"A- Valor: 1.381.868 UPC (correspondente a Cr$ .. .
592.544.998,40, considerado o valor nominal da UpC de Cr$ .. .
428,80, em outubro de 1979);
B ~Prazos:
1 - de carCncia: 24 meses;

2 - de, amortização: 240 meses;
C -Encargos:
1- juros de 5%a.a. (sendo 4% a.a. para o BNH e 1% a.a. para
o Agente Financeiro); -2 - correção monetária com base na variação trimestral das
ORTNs (UPC);
3 - taxa de administração do BNH de I% sobre o valor de
cada desembolso;
4 - taxa de serviços técnicos do BNH de 1% sobre o valor de
cada desembolso;
D- Garantias: vinculação de quotas do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza;
E - Destinação dos recursos: execução de _obras relativas ao
Projeto CURA Ilha II, naquela cidade."

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 5, DE 1980
Autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a eleYar
em Cr$ 592.544.998,40 (quinhentos e noventa e dois milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, noYecentos e noventa e oito cruzeiros e
quarenta centaYos) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Feâeral resolve:
Art,J? ~a Prefeitura Municipal de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 29 da Resolução n~' 93, de 11 de outubro de 1976, do
Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 592.544.998,40 (quinhentos e noventa e dois milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e oito cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina Si A, este na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), des~
tínado à execução de obras relativas ao Projeto CURA Ilha II, naquele Mu~
nicípio, Obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de março de 1980. - Teotônio Vilela, Presidente
-Bernardino Viana, Relator- José Richa- José Lins- Milton CabralPedro Simon.

PARECER N• 129, DE 1980

Da ComissãO de COnstituição e Justiça,.sobre o Projeto de Resolução n9 5, de ].980, que "autoriza a_ Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar em Cr$ 592.544.998,40 (quinhentos e noventa e
dois milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, novecentos e noventa
e oito cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua dívida consolidade interna.

3. Segundo a análise apresentada pelo Banco de Desenvolvimento do
Estado de Santa Catarina S/A, a ô'peração de crédito sob exame é viável técnica e financeiramente.
RelaCor: Senador Almir Pinto
4. Por outro lado, trata-se de'operação a que, por força das disposições
O
presente Projeto de Resolução, apresentado pela Comissão de Econocontidas no art. 2• da Resolução n• 93, de 1976, do Senado Federal, não se
aplicam os limites fixados no art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, também, mia, como conclusão do seu parecer sobre a Mensagem n'l 34, de 1980. do Sr.
desta Casa do Congresso, haja vista que os recursos a serem repassados pro- Presidente da República, .. autoriza a Prefeitura Municipal de Floríanópolis
(SC) a elevar em Cr$ 592.544.998,40 (quinhentos c noventa c dois milhões,
vêm do Banco Nacional da Habitação.
5. De acordo com os registres do Departamento da Dívida Pública do quinhentos e quarent?- e guatro mil, noVecentos e noventa e oito cruz~iros. e
Banco Central do Brasil, a situação geral da dívida consolidada interna do quarenta centavos) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de
que possa realizar uma operação de crédito junto ao Banco de DesenvolviMunicípio apresenta-se conforme o quadro a seguir:
mento do Estado de Santa Catarina Sf A, este na qualidade de agente finanCr$ mil ceiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinada à execução de
obras relativas ao Projeto CURA Ilha II, naquele Município.
2. O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado
Situação posterior
Dívida
Posição em
Operação
no parãgrafo. único do art. 2• da Resolução n• 93, de 1976, do Senado Fedel contratação pretendida ral, implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados pelo
31-10-79
sob exame
Consolidada
(C)- A+ B
(A)
(B)
Interna
art. 29 da Resolução n~ 62, de 28 de outubro de 1975, conforme se verifica a
seguir:
I-

Intralimite
a) Em títulos
b) Por contratos
c) Por garantias
d) Outras

2.286,2

2.186,2

778,9

778,9

1.507,3

!.507,3
1.094.102,5
5!.466,4

II- Extralimite
a) FDU
b) FAS
c) BNH

501.557,5
5!.46M

!92.545,0

450.091,1

592.545,0

!.042.636, 1

III- Total-Geral (I + II)

503.843,7

592.545,0

1.096.388,7

6. A Diretoria do Banco Central, em sessão de 18-12-79, tendo em vista
o parecer favorável dado pela Comissão de Empréstimos Internos- CEMPIN, aprovou o pedido da Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC).
7. O Conselho Monctârio Nacional, em sessão de 16-1-80, manifestouse 'de acordo com o atendimento do pleito da Prefeitura Municipal de Florianópolis, no sentido de ser autorizada, com base no disposto no art. 29 da Resolução n• 93, de 11-10..76.
8. Ante o exposto, cumpridas as exigências das normas vigentes (Resoluções n•s 62/65 e 93/76) e, ainda, o disposto ~o Regimento Interno, acolhemos a Mensagem n'~ 34, de 1980, do Senhor Presidente da República, na forma do seguinte:

"Art. 29 Os limites fixados no art. 2~ da Resolução n"' 62, de
1975, não se aplicam às operações de crédito contratadas pelos Estados e Municípios com recursos provenientes do Fundo Nacional
Apoio ao Desenvolvimento Urbano (FNDU), do Fundo de Apoto
ao Desenvolvimento Social (FAS) e do Banco Nacional da Habitação (BNH)."

it

Parágrafo ( :tico. O pedido de autorização para as operações de crédito
previstas neste artigo ·será submetido, pelo Presidente da República, à deliberação do Senado Federal, devidamente instruido com o parecer do Conselho
Monetário Nacional.
3. Trata-se, portanto, de operação financeira cuja tramitação está prevista no àrt. 416 do Regimento Interno, como decorrência de a Constituição
Federal, em seu art. 42, item VI, prescrever como compet!ncia privativa do
Senado Federal "fixar, por proposta do Presidente da República c por resolução, limites globais para o montante da dívida consolidada dos Estados e
dos Municípios..• ".
4. AsSim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à esp~ie, merecendo, por isso, o nosso
encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1980. - Aloy11lo ChiVH, Presidente,
em exercício - Almir Pinto, Relator- Lázaro Barboza - Moacyr DallaNelson Carneiro - Aderbal Jurema - Helvldlo Nunes - Amaral Furlan Tancredo Neves.

"

DIÁRIO DO CONGRESSO Í\I.O.CIONAL (Seção li)

Abril de 1980

PARECERES NoS 130 E 131, DE 1980
PARECER No 130, DE 1980
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 33, de 1980 (n9
51/80, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo
ao Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Loanda (PR) a elevar em CrS
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5. Na forma do parágrafo úriiCo do artigo 211 da Resolução n'i' 93f76, o
assunto foi submetido ao exame da diretoria do Banco Central do Brasil; em
sessão de 16-1-80, o Conselho Monetário Nacional manifestou-se pelo atendimento do pleito.
6. Assim, tendo sido cumpridas as exigências constantes das normas,.vigentes (res. no 62/75 e 93/76) e no Regimento Interno, acolhemos a Mensagem n9 33/80, apresentando, para tanto, o seguinte:

10.992.053,45 (dez milhões, novecentos e noventa e dois mil, cinqüen-

ta e três cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida consolidada interna.

PROJETO DE RESOLUÇÃÔ No 6, DE 1980
Autoriza a Prereitura Municipal de Loanda (PR) a elevar em
Cr$ 10.992.053,45 (dez milhões, novecentos e noventa e dois mil, cinqüenta e três cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua
dívida consolidada interna.

Relator: Senador José Richa
Nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, o Senhor Presidente da
República propõe ao Senado Federal, seja autorizada a Prefeitura Municipal
de Loanda, Estado do Paranã a elevar em Cr$ 10.992.053,45 (dez milhões,
novecentoS e noventa e dois mil. cinqUenta e três cruzeiros e quarenta e cinco
centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar
empréstimo junto ao Banco do Estado do Paranã S.A., este na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado à execução de obras e serviços de infra-estrutura e pavimentação dos núcleos residenciais Madre Maria dos Anjos e Farid Surugi, naquele Município.
2. As condições básicas da operação são as segUintes:

O Senado Federal resolve:
.
. .
Art. 19 E a Prefettura _Mumctpal de Loanda, Estado do Paranã, nos
termos do art. 2o da Resoluçao no 93, de outubro de_1976, do Senado Federal,
auto_nza?a ~elevar em
10.9~2.053,45 (dez mii~oes, novecentos e noventa
e dots m~l,_ cmqíien~ e tres.cruzetros e quarenta e cmco centavos) o mont~n~e
de sua _dtvtda cons~hdada mterna, a fim de que possa contratar um empr~stlmo de tgual valor, J~nto ao Banco do J?stado do Pa:an~ S.A., este na qu~lidade de agente financetro do Banco NaciOnal da Hab1taçao- BNH, destmado
"A Valor: 25.634,453 UPC (correspondentes a Cr$ à execução de obras e serviços de infra-estrutura e pavimentação dos núcleos
10.992.053,45, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 428,80, residenciais Madre Maria dos Anjos e Farid Surugi, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo
em outubro de 1979);
B- Prazos:
processo.
l - de carência: 6 meses;
_
.
.
2 _de amortização: 216 meses;
Art. 29 Esta _resoluçao entra em v1gor na data ~e sua.pubhcaç~o.
c E
Sala das ComiSsões, 27 de março de 1980. - Teotonio VIlela, Presidente
1 -=-jur~~a~=~s~ a.a. (sendo 4% a.a. para 0 BNH e 1% a.a. para ;etosé ~icba, Relator- Milton Cabral-José Lins- Bernardino Vianao Agente Financeiro);
ro lmon.
2 - correção mortetâria com base na variação trimestral das
ORTNs (UPC);
PARECER No 131, DE 1980

c;s
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3 - taxa de administração do BNH de 1% sobre o valor de
cada desembolso;
D - Garantias: vinculação de quotas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (!CM);
E - Destinação dos recursos: execução de obras e serviços de
infra-estrutura e pavimentação dos núcleos residenciais Madre Maria dos Anjos e Farid Surugi, naquele Município."

2. SegUndo a anãlise apresentada pela Fundação de Assistência aos
Municípios do Estado do Paraná- FAMEPAR, a operação de crédito sob
exame é viável técnica e financeiramente.

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resolução n9 6, de 1980, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Loanda
(PR) a elevar em Cr$ 10.992.053,45 (dez milhões, novecentos e noventa e dois mil, cinqüenta e três cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida consolidada interna".
Relator: Senador Leite Chaves
O Presente Projeto de Resolução, de autoria da Comissão de Economia~
autoriza a Prefeítura Municipal de Loanda (PR) a elevar em Cr$
10.992.053,45 (dez milhões, novecentos e noventa e dois mil, cinqUenta e três
cruzeiros e quarenta e cinco Centavos) o montante de sua dívida consolidada
interna, a fim de que possa contratar um empréstimo no valor acima, junto
ao-Banco do Estado do Paraná S.A .• este na qualidade de agente financeiro
do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado à execução de obras e
·serviços de infra-estrutura e pavimentação dos núcleos residenciais Madre
Maria dos Anjos e Farid Surugi, naquele Município.

3. Por outro lado, trata-se de operação a que, por força das disposições
contidas no artigo 29 da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Federal, não· se
aplicam os limites flxados no artigo 29 da Resolução n9 62, de 1975, da mesma
Casa do Congresso, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do
Banco Nacional da Habitação.
4. De acordo com os registres do Departamento da Divida Pública do
2. Com a edição da Resolução no 93, de 11 de outubro de 1976- artiBanco Centrar do Brasil a situação geral da dívida consolidada interna do go 29- que alterou a Resolução n9 62, de 1975, ambas do Senado Federal, fiMunicípio apresenta-se conforme o quadro a seguir:
caram excluídos dos limites estabelecidos pelo art. 29 da Resolução n9 62, de
1975, as operações de crédito contratadas pelos Estados e Municípios com reCr$ mil cursos provenientes do Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Urba-----,--,------------:--:----:::---:--:----:- no - FNDU; do Banco Nacional da Habitação - BNH; e, do Fundo de
Situação Posterior Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, e, dessa forma, consideradas exOperação
Posição em
Dívida Consolada
A Contratação pre- tralimites.
31-10-79
sob
tendida (C)= A +B
Exame(B)
(A)
Interna
3. A matériã é acomparihida da ExposiÇão de Motivos do Senhor Minis- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - tro de Estado da Fazenda, favorável ao pleito da Prefeitura Municipal de
, Loanda, no Estado do Paraná.
296 9
1-Intralimite
296,9
4. No â~bito da competência desta Comissão, hã a ressaltar que o proa) Em títulos
b) Por contratos ..
296,9
296,9 jeto obedeceu o disposto no art. 42, item VI, da Constituição; às normas legais vigentes (Resoluções nos 62, de 1975 e 93, de 1976); e, o estabelecido no
c) Por garantiaS ...
Regimento Interno (Art 106, item II).
d)Outras ........

11-Extralimite
a)FNDU
b)FAS
c)BNH

10.992,1

296,9

10.992,1
10.992,1

10.992,1

Ante o exposto, opinamos no sentid'? da normal tramitação da matéria,
uma vez que constitucional e jurídica.
· Sala das Comissões. 9 de abril de 1980. - Aloysio Chaves, Presidente.,
10.992,1 em exercício - Leite Chaves, Relator- Lázaro Barboza- Nelson Carneiro
11.289,0 - Moacyr Dalla - Helvídio Nunes - Aderbal Jurema - Almir Pinto Amaral Furlan - Tancredo Neves.
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PARECERES NoS 132 E 133, DE 1980
PARECER No 132, DE 1980.

Mensagem n'i' 319, de 1979, do Sr. Presidente da República, que .. autoriza a
Prefeitura Municipal de Piraquara (PR) a elevar em Cr$ 205.824.000,00 (duzentos e cinco milhões, oitocentos e vinte e quatro mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo no valor acima, junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habítação (BNH), destinadO à execução de obras referentes ao Projeto CURA, naquele Município.
2. O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado no
parãgrafo único do artigo 2o da Resolução no 93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados pelo arti~
go 2'i' da Resolução n9 62, de 28 de outubro de 1975, conforme se verifica a se-

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem nv 319, de 1979
(no 547/79, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da
Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de J;>iraquara (PR) a elevar em Cr$ 205.824.000,00 (duzentos e cinco milhões, oitocentos e vinte e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
Relator: Senador José Richa
O Senhor Presidente da República, com a Mensagem n'i' 319 j79, submete guir:
à apreciação do Senado Federal pedido da Prefeitura Municipal de Piraquara
(PR), que objetiva contratar, junto ao Banco do Estado do Paranâ, este na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, a seguinte
operação de crédito:
"A- Valor: 480.000 UPC (correspondentes a Cr$ 205.824.000,00
considerado o valor nominal da UPC de CrS 428,80, em outubro de
1979);
B- Prazos:
l-de carência: 13 meses;
2 - de amortização: 240 meses;
C - Encargos:
1 -juros de 6% (sendo 5% a.a. para o BNH e 1% a.a. para o
Agente Financeiro);
2 - correção monetãria idêntica à variação trimestral das
ORTN (UPC);
3- taxa de administração de I% sobre o valor de cada desembolso;
4 - taxa de serviços técnicos de l% sobre o valor de cada desembolso;
D - Garantias: vinculação de quotas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (!CM);
E - Destinação dos recursos: execução de obras referentes ao_
Projeto CURA, riaqúCla cidade."
O Conselho Monetârio Nacional pronunciou-se de acordo com o atendimento do pleito, por considerâ-lo técnico e financeiramente viâvel, não devendo os seus encargos oferecer maiores pressões na execução orçamentária
dos próximos exercícios.
No mérito, a implantação do projeto CURA, se enquadra nas diretrizes
e normas da legislação que regulamenta a matéria, tendo grande alcance
sócio-econômico para a respectiva área de aplicação.
Assim, opinamos pelo acolhimento da mensagein, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 7, DE 1980
Autoriza a Prefeitura Municipal de Piraquara (PR) a elevar em
Cr$ 205.824.000,00 (duzentos e cinco milhões, oitocentos e vinte e
quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve.
Art. J9 f: a Prefeitura Mullicípal de Piraquara, Estado do Paranâ, nos
termos do art. 20 da Resolução no 93, de li de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar em Ci'$ 205.824:000,00 (duzentos e cinco milhões, oitocentos e vinte e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor,
junto ao Banco do Estado do Paranâ S.A., este n!l qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado à execução de
obras referentes ao projeto CURA, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de março de 1980.- Teotônio Vilela, Presidente
-José Rlcha, Relator- Mllton Cabral- JoséLins- Bernardino VianaPedro Simon.
PARECER No 133, DE 1980.
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Reso·
lução nv 7, de 1980, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Piraquara (PR) a elevar em CrS 205.824.000,00 (duzentos e cinco milhões, oitocentos e vinte e quatro mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna''.
Relator: Senador Leite Chaves
Vem ao exame desta Comissão, o presente Projeto de Resolução, de autoria da Comissão de Economia, comO conclusão do seu parecer sobre a

Abril de 1980

..Art. 2'i' Os limites fixados no artigo 29 Resolução n9 62, de
1975, não se aplicam às operações de crêdito contratadas pelos Estados e Municípios com recursos provenientes do Fundo Nacional
de Apoio ao Desenvolvimento Urbano (FNDU), do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS) e do Banco Nacional da
Habitação (BNH).
Parágrafo único - O pedido de autorização para as operações
de crédito previstas neste artigo serâ submetido, pelo Presidente da
República, à deliberação do Senado Federal, devidamente instruído
com o parecer do Conselho Monetârio Nacional."

3. De outra parte, a autora da proposição esclareceu que todas as exigências
de caráter técnico foram rigorosamente cumpridas, e hâ uma perfeita ·compatibilização com os objetivos do Plano NacionaJ çie .Oesenvolvimento.
Assim, verifica-se que a proposição foi e~aborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espêci.e, merecendo, por isso, o nosso
encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1980. -- Aloysio Chaves, Presidente em
exercício - Leite Chaves, Relator - Lázaro Barboza - Nelson Carneiro·Moacyr Dalla- Aderbal Jurema- Helvidio Nunes- Almir Pinto- Amaral
Fudan -~ Tancredo Neves.
PARECERES N•S 134 E 135, DE 1980
PARECER No 134, DE 1980
Da Comissão de Finanças, sobre o Oficio "S"- Nv 5, de 1980
(n' 137/80-ÇG, na origem), do Senhor Governador do Estado de Silo
Paulo, solicitando autorização do Senado Federal para contratar operação de financiamento externo, no valor de USS RDA 21,250,000.00
(vinte e um milhões, duzentos f' cinqüenta mil dólares), destinado a
aquisições de equipamentos e .materiais para a Universidade Estadual
_Paulista "Júlio de Mesqv.~ca Filho".
Relator: Senador Me-!!!!és Canale
O Senhor Governador do Estado de São Paulo, no Ofício no 137f80·CG,
solicita ao Senado Federal, nos termos do Art. 42, item IV, da Constituição, a
competente autorização para que aquele Governo possa contratar, através da
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", uma operação de
financiamento em moeda estrangeira, junto ao Deutsch Export und Importgesellschaft Feinmechaniek - Optik, m.b.h, Ber!in, República Democrâtica
Alemã, no valor US$ RDA 21,250,000.00 (vinte e um milhões, duzentos e cinqílenta mil dólares), valor que representa 85% da importação de materiais e
equipamentos didático-pedagógicos, compreendendo aparelhos eletrônicos,
mecânicos e óticos, sem similar nacional.
2* Informa o Senhor Governador que .. o valor total da importação
soma USS RDA 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares), preço FOB,
dos quais, o pagamento inicial de USS de RDA 3, 750,000.00 (três milhões, setecentos e cinqllenta mil dólares), correspondente a 15% do preço global, serã
pago em duas parcelas iguais, sendo uma parte na encomenda e outra no embarque ou armazenagem dos bens a serem adquiridos.
3. O mesmo documento esclarece que ••a parcela do preço a vista, naquele valor da US$ RDA 3,750,000.00 e bem assim os juros que foram devi·
dos ao credor externo durante o período de carência de dois anos, serão providos na forma de empréstimo interno. com recursos do Fundo de Defesa de
Produtos Agropecuãrios - CAF~. cujo débito, com cláusula de correção
cambial, o Governo do Estado amortizarâ por meio de quatro parcelas semestrais, iguais e sucessivas, exigíveis a partir de seis meses após o pagamento
da última prestação do financiamento externo, dos remanescentes 85% do
preço da importação,..
4. O financiamento externo a ser concedido pelos próprios exportadores, localizados em Berlim Orientàl, deverá ser amortizado em 12 (doze) pres-
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tações semestrais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira prestação 24
(vinte e quatro) meses após cada embarque de armazenagem dos bens a serem
adquiridos, cujo débito estarâ sujeito aos juros a mais de 6,5%, também pagãveis semestralmente, inclusive durante o período de carência.
5. O valor total da operação USS RDA 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares), como já assinalamos, será empregado na aquisição de material do qual não exista similar nacional que conste_ dos seguintes Grupos de
Equipamentos da listagem constante do co~vênio Brasil-RepúQJica Democrâtica Alemã:
Grupo 1 - Microscopia;
Grupo 2 - Aparelhos de medição Ótico-Física;
Grupo 3 - Medicina Oftalmológica_; _
Grupo 4 - Geodésia;
-- --Grupos-- Aparelhos para preparação de amostras mineralógicas e metalogrâficas;
Grupo 6 ~ Metrologia;
Grupo 7 - Microfilmagem;
Grupo 8 - Máquinas para Ensaios;
Grupo 16 e 17 - Aparelhos MêdicO-Hospitalares e Aparelhos de labo,ratório;
Grupo 19 - Mãquinas Operatrizes.
.
6. Para instrução do pedido e em ·obediência às normas vigentes para
contratação de empréstimos ou financiamentos externos, foram enviados
pelo Senhor Governador do Estado de São Paulo, os seguintes documentos:
a) Lei Estadual n• 1.924, de 25 de dezembro de 1978, que autoriza o Poder Executivo a realizar as de financiamento, em moeda estrangeira, para os
fins e nas condições que especifica (Doe. 3);
b) Aviso de Prioridade n• 1.181, de 20 de dezembro de 1979, da Secretaria de Planejarnento da Presidência da República, para os fins do Decreto n9
74.157, de 8 de junho de 1974, e do art. 4' do Decreto-lei n' 1.312, de 15de fevereiro de 1974, com a redação dada pelo art. 19 do Decreto-lei n9 1.558, de 17
de junho de 1977, pelo qual fica reconhecida a prioridade requerida bem
como a capacidade de pagamento do Estado, até o limite de US$ RDA 25,0
milhões de dólares (Doe. 4);
c) Credenciamento do Banco Central do Brasil, através do Ofício FIRCE n• 80/032, de 22 de fevereiro de 1980, para os fins do disposto no inciso I
do art. 2' do Decreto n' 65.071, de 27 de agosto de 1969 (Doe. 5);
d) Exposição de Motivos n• 42, de 5 de março de 1980, pela qual o Senhor Ministro de Estado da Fazenda se manifesta favoravelmente ao financiamento pretendido (Doe. 6); e) Despacho do Senhor Presidente da República, atendendo à Exposição
de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, através do qu~l concede a autorização para o Governo do Estado de São Paulo dirigir-se ao Sew
nado Federal. (Publicado no DOU em 13-3-80- pãg. 4.391.) - (Doe. 7);
f) Posição da dívida Externa do Estado de São Paulo, em 31-1-80 (Doe.
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para 68,2%, em 1979. Esta constatação, extremamente pr.eocupadora, obriganos a um comportamento de efetivo comedimento nos investimentos do setor
público, como, por exemplo, os que examinamos na pauta dos empréstimos
que nos são submetidos.
Considerando, porém, a época e os compromissos jã assumidos em re~
lação â presente operação, e tendo em vista que foram cumpridas as exigên~
cias regimentais (art. 403, alíneas a, b e c do Regimento Interno) bem como o
estabelecido na legislação específica pata operações e acordos desta natureza,
opinamos favoravelmente à solicitação do Senhor Governador do Estado de
SãO Paulo, apresentando, para tanto, o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 8, DE 1980
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar, através da
Unifersidade Estadual Paulista ''Júlio de Mesquita Filho'', operação
de importação financiada no valor de USS RDA 21,250,000.00 (vinte
e -um milhões, duzentos e cinqUenta mil dólares) em materiais e equipamentos didático-pedagógicos.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 f: o Governo do Estado de São Paulo autorizado a realizar,
através da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", com o
aval do Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo S.A. - BADESP, uma operação de financiamento em moeda estrangeira. junto ao
Deutsch und Importgesellschaft Feinmechanick - Optik, m.b.h., Berlim,
República Democrãtica Alemã, no valor de USS RDA 21,250,000.00 (vinte e
um milhões, duzentos e cinqUenta mil dólares), de principal, com financiamento do exportador destinado à importação de materiais e equipamentos
didático-pedagógicos, compreendendo aparelhos eletrônicos, mecânicos e 6ticos, sem similar nacional, necessários ao ensino daquela Universidade.
Art. 29 A operação financeira a que se refere o artigo anterior, realízarse-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo
Banco Central do Brasil para registro de operações da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução
da política econômico-financeira do Governo Federal e, ainda, o disposto na
Lei Estadual n• 1.924, de 25 de dezembro de 1978, publicada no Diário Oficial, do Estado de São Paulo do dia 27 de dezembro de 1978.
Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de março de 1980. - Cunha Lima, Presidente - Mendes Canale, Relator - Mauro Benevides - Affonso Camargo -

Raimundo Parente -Jutahy M~:agalhães- Jorge Kalume- Lomanto Júnior
Amaral Peixoto.

-

PARECER N• 135, DE 1980
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre Projeto de Reso-

8);

lução n9 8, de 1980, da Comissão de Finanças, que "autoriza o Gover-

g) Contratos e documentos íniciais relacionados com a presente operação (Doe. 9);
h) Cópias de acordo celebrado pelo Instituto Brasileiro do Café - IBC,
com a República Democrãtica Alemã (Doe. 1).
É de salientar-se, contudo, que a presente opera~ão pretendida pelo G~~
verno do Estado de São Paulo, conforme verifica-se no processado, teve ongem em estudos efetivados ainda
gestão do Governador Paulo Egídio, o
qual, com a Mensagem n9 249, de 1978, fez e?caminhame.nto à Ass~mb!éia
Legislativa das razões que justificavam o pedxdo de autonzação leg1slatiVa,
objetivando o pretendido financiamento, atraves da Universidade Estadual
Julio de Mesquita, até o limite de USS 25,000,000.00 (vinte e cínco milhões de
dólares) para aquisição de materiais e equipamentos didãtico-pedagógicos necessários ao aperfeiçoamentó e pfeparo profissional dos estudantes da escola
de ensino supe!iór da referida Universidade.
Trata-se, como se vê, de operação a que não se pode deixar de dar acolhimento, considerando~se a importante destinação dos recursos em questão,
ainda, ao fato de que se cogita de material sem similar nacional. Observa-se,
contudo, que o assunto .. dívida externa" vem preocupando importantes segmentos da opinião nacional, sobretudo no Congresso Nacional, onde ressoam, em maior efetividade, os reclames da coletividade brasileira. De fato, se
atentarmos pa~a a situação do endividamento externo, teremos de encarar o
momento como realmente crítico para a economia do nosso País, ainda mais
quando constatamos que o setor público contribuiu poderosamente para esse
quadro negativo. Informações de fontes oficiais nQs dão conta de que o setor
público foi responsável, no ano passado, pelo acréscimo de14,7% da dívida
externa, que aumentou de US$ 43,51 bilhões, para US$ 49,9 bilhões, revelando assim, uma participação do setor público de ordem de 63,3%, em 1978,

no do Estado de São Paulo a realizar, através da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" operação de Importação 11nancíada no valor de USS RDA 21,250,000.00 (vinte e um milhões,
duzentos e ciqUenta mil dólares) em materiais e equipamentos
''didático-pedagógicos''.

na

Relator: Senador Amaral Furlan
Apresentado pela Comissão de Finançaa, o presente projeto de resolução
autoriza - art. l'?- o Governo do Estado de São Paulo ua realizar, através
da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", com aval do
Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo S.A- BADESP -,uma
operação em moeda estrangeira junto ao Dcutsch Export und Impertgesellscbaft Feinmechanik-Optik, m.b.h., Berlim, República Democrática Alemã,
no valor de USS RDA; ,250,000.00 (vinte e um milhões, duzentos e cinqUenta mil dólares), de principal, com financiamento do exportador, destinado à
importação de materiais e equipamentos didático-pedagógíc~s, compreendendo aparelhos eletrônicos, mecânicos e óticos, sem similar nacional, necessários ao ensino daquela Universidade".
2. O artigo 29 do projeto, ora sob nosso exame, diz q~e ..a operação ·a
que se refere o artigo anterior realizar-se-li nos tennos aprovados pelo Pod""
Executivo Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos
e demais condições admitidas pelo Banco Central do Brasil para registro de
operações da espêcie Obtidos no exterior, obedecidas as demais exigências dos
órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira do Governo Federal e, ainda, o disposto na Lei Estadual n' 1.924, de 25 de dezembro
de 1978, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 27 de dezembro de 1978".
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3. Encontram-se no processado, os seguintes documentos, todos minuciosamente examinados pela Comissão de Finanças:
a) Lei Estadual n• 1.924, de 25 de dezembro de 1978, que autoriza o Poder Executivo a realizar as operações de financiamento, em moeda estrangeira, pâra o~ fins e nas condições que especifica (Doe. 3);
b) Aviso ele-Prioridade n• 1.181, de 20 de dezembro de 1979, da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República, para os fins do Decreto n9 74.157,
de 8 de junho de 1974, e do art. 4• do Decreto-lei n• 1.312, de 15 de fevereiro
de 1974, com a redação dada pelo art. I• do Decreto-lei n• 1.558, de 17 de junho de 1977, pelo qual fica reconhecida a propriedade requerida, bem como a
capacidade de pagamento de Estado, até o limite de USS RDA 25,0 milhões
de dólares (Doe. 4);
c) Credenciamento do Banco Central do Brasil, através do Oficio FIRCE n• 80/032, de 22 de fevereiro de 1980, para os fins do disposto no inciso I
do art. 2• do Decreto n• 65.021, de 27-8-69 (Doe. 5);
d) Exposição de Motivos n• 42, de 5, de março de 1980, pela qual o Senhor Ministro de Estado da Fazenda se manifesta favoravelmente ao financimento pretendido (Doe. 6);
e) Despacho do Senhor Presidente da República, atendendo à Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, através do qual
concede a autorização para o Governo do Estado de São Paulo dirigir-se ao
Senado Federal (publicado no DOU de 11-3-80 pâg 4.391) (Doe. 7l:
f) posição da divida externa do Estado de São Paulo, em 31-1-80 (Doe.
8);
g) contratos e documentos iniciais relacionados com a presente operação (Doe. 9);
h) cópia do acordo celebrado pelo Instituto Brasileiro do ·café- IBC
com a República Democrática Alemã.
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D- Garantias: vinculação do Fundo de Participação dos Municípios, até o montante de CrS 80 milhões, c do Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias (!CM);

E - Desdnação dos recursos: implantação do Projeto CURA,
naquela cidade."
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente ao pleito, por considerá-lo técnica c financeiramente viável, não devendo os seus cn~
cargos gerar maiores pressões na execução orçamentária dos próximos exercícios, daquele município.
No mérito, a implantação do Projeto CURA se enquadra nas diretrizes e
normas da legislação que disciplina o assunto, tendo em vista o seu largo al~
cance sócio-econômico para a região beneficiada.
Assim, concluímos pela aprovação da mensagem, nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 9, DE 1980
Autoriza a Prefeitura Municipal de Imperatriz (MA) a elevar
em Cr$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:

Art. 1• ll a Prefeitura Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão,
nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$200.000.000,00 (duzentos milhões de
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa
contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Nordeste doBrasil S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado à implantação do Projeto CURA, naquele Munic!pio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no res4. Como se verifica do exposto, a matêria foi detalhadamente examina- pectivo processo.
da pela Comissão. de Finanças, que após cumpridas todas exigências regimenArt. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
tais, opinou pela aprovação da solicitação do Governo do Estado de São
Sala
das Comissões, 27 de março de 1980- Teotônio Vilela, Presidente
Paulo, nos termos do projeto de resolução que apresentou.
5. No que compete a esta Comissão ·examinar - aspecto jurídico- - Bernardino Viana, Relator -José Richa - José Lins - Milton Cabralconstitucional - nada há que possa ser oposto, podendo o projeto ter trami~ Pedro Simon.
tação normal.
PARECER N• 137, DE 1980
Sala das Comissões, 9 de abril de 1980.- Aloysio Chaves, Presidente; em
exercício -Amarai Furlan, Relator- Tancredo Neyes- Leite Chaves, venDa Comissã.o de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resocido """7" Helvídio Nunes- Bernardino Viana- Almir Pinto- Aderbal Jurelução D9 9, de 1980, da Comissão de Economia, que autoriza a Prefeima - Moacyr Dalla.
tura Municipal de Imperatriz (MA), a elevar em Cr$ 200.000.000,00
(duzentos milhões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada
PARECERES N•S 136 E 137. DE 1980
interna.
PARECER N• 136, DE 1980
Relator: Senador Almir Pinto
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 320, de 1979
V em a exame desta Comissão o presente Projeto de Resolução, de autoria da
(n9 541/79, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo a aprovação do Senado Federal, propoSta do Sr. Ministro da Comissão de Economia, como conclusão do seu parecer sobre a Mcnsa,s.cm
Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Impera- n9 320, de 1979, do Senhor Presidente da República, que autoriza a Prete1tura
triz (MA) a elevar em Cr$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de cru- Municipal de Imperatriz (MA) a elevar em CrS 200.000.000,00 (duzentos milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de
zeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do NorRelator: Senador Bernardino Viana.
deste do Brasil S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco NacioCom a Mensagem n9 320/79, o Senhor Presidente da República submete nal da Habitação (BNH), destinado à implantação do Projeto CURA, naqueà deliberação do Senado Federal, pleito da Prefeitura Municipal de Impera- le Município.
triz (MA), que objetiva contratar,junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A.,
O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado no
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação parágrafo único do artigo 2• da Resolução n• 93, de 1976, do Senado Federal,
(BN H), a seguinte operação de crédito:
implicando, por conscguint~ a não observância dos limites fixados pelo arti"A - Valor: 611.957,65 UPC (correspondentes a Cr$ go 29 da Resolução n9 62, de 29 de outubro de 1975, conforme se verifica a se200.000.000,00, considerado o valor nominal da UPC de CrS guir:
326,82, em janeiro de 1979);
"'Art. 2• Os limites fiXados no artigo 2• da Resolução n• 62, de
B- Prazos:
l - de carência: atê 13 meses, após o término das obras financiadas, limitada ao máximo de 36 meses;
2 - de amortização: até 240 meses;

C - Encargos:
1 -juros de 3% a.a. (sendo 2% a.a. para o BNH e i% para o
Agente Financeiro);
2 - corrcção monetária idêntica à variação trimestral das
ORTN (UPC);
3 - taxa de administração: 1% do valor de cada desembolso;
4- taxa de serviços técnicos: l% do valor de cada desembolso;
5 -taxa de compromisso: igual à taxa contratual de juros, para
os primeiros 60 dias, acrescida de 1% decorrido esse prazo, incidentes sobre as parcelas não utilizadas do financiamento;

1975, não se aplicam às operações de crédito contratadas pelos Estados c Municípios com recursos provenientes do Fundo Nacional de
Apoio ao Desenvolvimento Urbano (FNDU); do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social (FAS}, e, do Banco Nacional da Habitação (BNH).
Parágrafo único O pedido de autorização para as operações
de cré:dito previstas neste artigo será submetido, pelo Presidente da
República, à deliberação do Senado Federal, devidamente instruido
com o parecer do Conselho Monetário Nacional."
Por outro lado, a Comissão de Economia esclareceU: que todas as exigên~
cias de caráter técnico foram cumpridas, c que há uma perfeita compatibilização com os objetivos colimados pelo plano Nacional de Desenvolvimento.
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso
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encaminhamento favorâvel, no que tange aos aspe.ctos de constitucionalidade, juridicidade e têcnica legislativa.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1980- Aloysio Chaves, Presidente, em
exercício-- Almir Pinto, Relator- Lázaro Barboza- Nelson CarneiroMoacyr Dalla - Leite Chaves~ Helvidio Nunes- Aderbal Jurema - Amaral Furlan - Tancredo Neves.
PARECERES N•S 138 E 139, DE 1980
PARECER N• 138, DE 1980
Da Comissão de Economia, sobre Men~agem n9 321, de 1979
(n9 542/79, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprm·ação do Senado Federal, proposta para que seja autori·
zada a Prefeitura Municipal de ltapira (SP) a elevar em CrS
12.392.320,00 (doze milhões, trezentos e noventa e dois mil, trezentos
e vinte cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Relator: Senador Bernardino Viana
Sob exame a Mensagem n' 321/79, do Senhor Presidente da República,
que submete à deliberação do Senado Federal pleito da Prefeitura Municipal
de Itapira (SP), que objetiva contratar, junto à Caixa Econômica Federal do
Estado de São P.aulo S.A., esta na qualidade de agente financeiro do Banco
N acional da Habitação, uma operação de crédito no valor de Cr$
12.392.320,00 (doze milhões, trezentos e noventa e dois mil, trezentos e vinte
cruzeiros).
Do exame do processado, ve~ifica-se que não ~mpanha 0 pedido em
questão o voto do Sr. Diretor da Area Bancâria do Banco Central do Brasil,
no qual são estabelecidas as condições de prazo, encargos, garantias, bem
como onde apresenta a real posição da dívida consolidada interna do municí·
pio.
_
De outra parte, o Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente ao pleito por considerã-lo técnico e financeiramente viãvel.
No mérito, o empreendimento se enquadra em casos análogos que têm
merecido a acolhida da Casa, até mesmo porque parte dos capitais investidos
retornam dos cofres públicos, através dos impostos cobrados ao.s beneficiârio.s do Projeto.
Assim, concluímos pelo acolhimento da matéria, nos termos do seguinte:
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O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado no
parãgrafo único do artigo 29 da Resolução nt» 93, de 1976, do Senado Federal,
iinplicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados pelo artigo 29 da Resolução n9 62, de 28 de outubro de 1975, conforme se verifica a seguir:
"Art. 29 Os limites fixados no artigo 2t» da Resolução nt» 62, de
1975, não se aplicam às operações de crédito contratadas pelos Estados e Municípios com recursos provenientes do Fundo Nacional de
Apoio ao Desenvolvimento Urbano (FNDU), do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social (FAS) e do Banco Nacional da Habíta,ão (BNH).
.
Parâgrafo único. O pedido de autorização para as operações
de crédíto previstas neste artigo serâ submetido, pelo Presidente da
Repú.blica, à deliberação do Senado Federal, devidamente instruído
com o parecer do Co.nselho Monetário Nacional.''
3. Trata-se, portanto, de operação financeira cuja tramitação estã provista no art. 416 do Regimento Interno, como decorrência da Constituição
Federal, em seu art. 42, item VI, prescrever, como competência privativa do
Senado Federal, .. fixar, por proposta do Presidente da República e por resolução, limites globais para o montante da dívida consolidada dos Estados e
dos Municípios ... ".
.
4~ Verifica-se, assim, que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espêcie, merecendo, por isso, 0 nosso
en~m~n~~mento fa~vo~ável, ~o q~e tange aos aspectos de constitucionalidade, JUndtctdade e :ecmca legtslatl~a.
.
.
. Sala ~as Comissões, 9 de abnl de 1980. - Aloys10 Chaves, Presidente;
I em exer~ícto. :- Amara] Furlan, Relator - Helvídi~ Nunes- Almir PintoBernardmo Vtana - Tanc.redo Neves - Aderbal Jurerna - Moacyr Dalla.
PARECERES NoS 140 E 141, DE 1980
PARECER N9 140, DE 1980
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 323, de 1979
(n' 547/79 - na origem), do Senhor Presidente da República, propondo aD Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de
Rincão.(SP) a elevar em Cr$ 3.907.778,75 (três milhões, novecentos e
sete mil, setecentos e setenta e oito cruzeiros e setenta e cinco centavos) o montante de sua dívida consolidada interna.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 10, DE 1980.
Autoriza a Prefeitura Municipal de Jtapira (SP) a elevar em Cr$
12.392.320,00 (doze milhões, trezentos e noventa e dois mil, trezentos
Relator: Senador Milton Cabral.
O Senhor Pre~idente da República encaminha ao exame do Senado Fee vinte cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
0 Senado Federal resolve:
'dera! (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no sentido de que seja auArt. 1• ta Prefeitura Municipal de ltapira (SP), nos termos do art. 2• torizada a Prefeitura Municipal de Rincão (SP) a elevar em Cr$ 3.907.778,75
da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada (três milhões, novecentos e sete mil, setecentos e setenta e oito cruzeiros e sea elevar em Cr$ 12.392.320,00 (doze milhões, trezentos e noventa e dois mil, tenta e cinco centavos) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim
trezentos e vinte cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a de que possa contratar empréstimo jurito à Caixa Económica do Estado de
fim de que possa contratar um emprésütno de igual valor, junto à Caixa Eco- São Paulo S.A .• destinado ao financiamento das obras de infra-estrutura no
nômica do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro Conjunto Habitacional ''Maria Magdalena Pinto", dentro do Programa
do Banco Nacional da Habitação - BNH. destinado ao financiamento de FINC, naquele Município.
obra de infra-estrutura no conjunto habitacional Dr. josé Secchi, naquele
2. Segundo a análise apresentada pela Caixa Econômica do Estado de
Municípi"o, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, São .PaulO S.A., a operação de crédito sob exame é viãvel técnica e financeirano respectivo processo.
mente.
3. Por outro lado, trata-se de operação a que, por força das disposições
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de março de 1980.- Teotônio Vilela Presidente contidas no artigo 2o da Resolução n' 93, de 1976, do Senado Federal, não se
-Bernardino Viana, Relator- José Lins- José Richa- Milt:n Cabral- aplicam os limites fixados no artig~ 29 da Resolução n9 62, de 1975, também,
desta Casa do Congresso, haja vista que os recursos a serem repassados proPedro Simon.
PARECER N• 139, DE 1980.
vêm do Banco Nacional da Habitação .
. _
.. _
.
.
4. O Conselho Monetário Nacional, em sessão de 28-11-79,
Da Comassao de Constdmçao e Justiça, sobre 0 ProJeto de Reso· manifestou-se de acordo com o atendimento do pleito da Prefeitura Munic·lução D9 10, de 1980, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Itapira pai de Rincão (SP) no sentido de ser autorizado com base no disposto n~
(SP) a_ele~ar em Cr$ 12.~92.320,0~ (doze milhões, trezento~ ~ noven- art. 2• da Resoluçã~ 93, de 11-10-76.
'
ta~ dots ~II, trezentos e vmte cruzeiros) o montante de sua davtda conr
5. Antes o exposto, cumpridas as exigências estabelecidas nas normas visobdada tnterna.
gentes (Res. n9s 62/75 e 93/76) e, ainda, o disposto no Regimento Interno,
Relator: Senador Amaral Furlan
acolhemos a Mensagem n9 323, de 1979, do Senhor Presidente da República,
Apresentado pela Comissão de Economia, desta Casa, como conclusão na forma do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 11, DE 1980
do seu parecer sobre a Mensagem n9 321, de 1979, do Sr. Presidente daRepública, vem ao exame desta Comissão o presente Projeto de Resolução, que
AutDriza
a Prefeitura Municipal de Rlncão (SP), a elevar em
uautoriza a Prefeitura Municipal de Itapira (SP) a elevar em Cr$
Cr$ 3.907.778,75 (três milhões, novecentos e sete mil, setecentos e se12.392.320,00 (doze milhões, trezentos e noventa e dois mil, trezentos e vinte
tenta e oito cruzeiros e setenta e cinco centavos) o montante de sua
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa
dívida consolidada interna.
contratar um emprêstimo junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo
S.A., esta na qualidade de agentefmanceiro do Banco Nacional da Habitação
O Senado Federal resolve:
Art. lt» ~a Prefeitura Municipal de Rincão, Estado de São Paulo, nos
(BNH), destinado ao financiamento de obra de. infra-estrutura no conjunto
habitacional Dr. José Secchi, naquele Município.
termos do art. 2' da Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
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Federal, autorizada a elevar em Cr$ 3.907.778,75 (três milhões, novecentos e
sete mil, setecentos e setenta e oito cruzeiros e setenta e cinco centavOs) o
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um
empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo
S.A., esta na qualidade de agente financeiro do Banco_ Nacional da Habitação
(BNH), destinado ao financiamento das obras de infra-estrutura no Conjunto
Habitacfonã.l .. Maria Magdalena Pinto", dentro do Programa FINC, naquele Municípi"ó~Obedecidas as condições admitídã.s pelo Banco Central doBrasil.
Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das ComisSões, 27 de março de 1980. - Teotônio Vilela, Presidente
-Milton Cabral, Relator- José Richa- Bernardino Viana- José LinsPedro Simon.
PARECER N• 141, DE 1980

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resolução n9 11, de 1980, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Rincão
(SP) a elevar em Cr$ 3.907.778,75 (três milhões, novecentos e sete
mil, setecentos e setenta e oito cruzeiros e setenta e cinco centavos) o
montante de sua divida consolidada interna".
Relator: Senador Amarai Furlan
Apresentado pela Comissão de Economia, comO conclusão do seu parecer sobre a Mensagem n9 323, de 1979, do Sr. Presidente da República, vem
ao exame desta ComisSão O presente Projeto de Resolução que "autoriza a
Prefeitura Municipal de Rincão (SP) a elevar em Cr$ 3.907.778,75 (três milhões, novecentos e sete mil. setecentos e setenta e oito cruzeiros e setenta e
dnco centavos) o montante-de Stia dívida consolidada interna, a fim de que
possa contratar um empréstimo nó valor acima, junto à Caixa Econômica do
Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento das obras de
infra-estrutura nõ COnjUntO Habitacional hMaria M;:J.gdalena Pinto", der:t_tro
do Programa FINC, naquele Município.
·
2. Com a edição de Resolução n• 93, de ll de outubro de (976- artigo 29- que alterou a Resolução n9 62, de 1975, ambas do Senado Federal, ficaram excluídos dos limites es_tabelecidos pelo art. 29 da Resolução n~' 62, de
1975, as operações de crédito contratadas pelos Estados e Municípios com reR
cursos provenientes do Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento U rbano- FNDU, do Banco Nacional da Habitação- BNH e do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. e, dessa forma, consideradas extra/imites.
3. A matéria está acompanhada da Exposição de Motivos do Senhor
Miriistro de Estado da Fazenda, favorável ao pedido da Prefeitura Municipal
de Rincão, no Estado de São Paulo.
4. No âmbito da competência desta Comissão, há a ressaltar que o proR
jeto obedeceu o disposto no art. 42, item VI, da Constituição; às normas leR
gais vigentes (Resoluçãoes n'i's 62, de 1975, e 93, de 1976); e, o estabelecido no
·
Regimento Interno (art. 106, item II).
Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação da matéria,
uma vez que constitucional e jurídica.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1980.- AJoysio Chaves, Presidente em
exercício- Amarai Furlan, Relator- Helvídio Nunes- Almir Pinto- Bernardino Viana - Tancredo Neves - Aderbal Jurema - Moacyr Dalla.

3. Por outro lado, trata-se de operação a que, por força das
di,s.posições contida.s no art. 2. 0 da Resolução_ h.O 93, de 1976~ do
Senado Federal, não se aplicam os limites fixados no art. 2.0
da Resolução n. 0 62, de 1975, também desta Casa do Congresso,
haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Banco
Nacional da Habitação.
4. Na forina do parágrafo único do art. 2.o da ResoluQão
n,o 93, de 1976, o pedido de autorização para a operação de crédito,
.,ubmetido pelo Senhor Presidente da República à deliberação
do Senado Federal, estáJ devidamente instruído com o parecer do
Conselho Monetário Nacional, _favorável ao pleito.
5. Cumpridas as exigências estabelecidas nas nonnas vigentes (R._e,s.oluçôes n.os 62/75. e: 93/76)_.__ e no Regimento Interno, esta
Comissão conclui por aceitar a solicitação contida na Mensagem
n. 0 324, de 1979, do senhor Presidente da República, na forma
do seguinte

PROJETO DE RESOLUÇAO N. 0 12, DE 1980
Autoriza a Prefeitura Municipal de João Pessoa (PB)
a ,elevar e,m Cr$ 732.520.326,4D (setecentos e trinta . e dois
milhões, quinhentos e vinte mil, trezentG·s e vinte e seis
cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua dívida.
consolidada interna ..
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 !!! a Prefeitura Municipal de João Pessoa, Estado
da Paraíba, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.O 93, de 11 de
outubro de 1976, do Senado F.ederal 1 autorizada a elevar em
Cr$ 732.520.326,40 (setecentos e trinta e dois milhões, quinhentos
e vinte mil, trezentos e vinte e seis cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua divida consolidada interna, a fim de que
possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco
do Estado da Paraíba S.A., este na q,;,al!dade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado à elaboração e execução de obras e sexviços necessários a. implantação
do Projeto Cura, na orla marítima daquele Município, obedec.i.das
as rondições admitidas pelo Banco Central do BrasiL
1\.rt. 2. 0
cação.

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-

Sala das Comissões, 27 de março de 1980. - Twtôni<> Vilela,
Presidente - ~lton Ca'Qral, Relator - José Richa - Bernardino
Viana - José Lins - Lniz Cavalcante - Pedro Simon.
PARECER N. 0 143, DE 1980
Da Comissão de constituição e Justiça, SG'bre o Projeto ide Resolução n. 0 12, de 1980, que t'autoriza a ;prefeitura
1\-Iunicipal de .João Pessoa (PB) a elevar em 1•. 1••• ·I· ••• ·I·.
CrS 732.520.326,40

(setecentos e trinta e dois milhões

quinhentos e vinte mil, trezentos e ,vinte e seis .cruzeiros
e quarenta centavos) o montante de sua dívida consolidada interna.

Relator: Senador Aderbal Jurema
Vem ao exame desta Comissão o presente Projeto de Resolução,
apresentado pela Comissão de Economia, como conclusão do seu
parecer sobre a Mensagem n. 0 324, de 1979, do Sr. Presidente da
:República, que ."autoriza a Prefeitura Municipal de João Pessoa
Cí'B) a elevar em Cr$ 732.520.326,40 (setecentos e trinta e dois
milhões quinhentos e vinte mil. trezentos e vinte e seis cruzeiros
e quare~ta centavos-) o montante de ;sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar uma operação de crédito no valor
PARECERES N•S 142 E 143, DE 1980
acima, junto ao Banco do Estado da Paraíba S.A., este na qualiPARECER N• 142, DE 1980
dade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH)
destinado
à elaboração e ex-ecuÇão de obras e serviços necessárioS
Da COmissão de Economia, sobre a Mensagem n.o 324,
de 1979 (n.0 543179, na. origem), do /Senhor Presidente da a implantação do Projeto Cura, na orla marítima daquele MuntRepública, submetendo à aprovação do Senado Federal, cípio.
proposta para qu~ seja autorizada. a Prefeitura MlUÚcipal
2. O pedido de autorização foi formulado nos termos do
de IJ<>ã.o Pessoa (PB) a elevar em Cr$ 732.520.326,40 (sete- preee!ttra.do no parágrafo único do art. 2.o da Resolução n.O 93,
cent&s e trinta e dois milhões, quinhentos e vinte mil, de 1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não
trezentos e vinte e seis cruzeiros e quarenta centavos), o observância dos limites fixados pelo art. 2.o da Resolução n.o 62,
montante de sua dívida consolidada.
de 28 de outubro de 1975, conforme se verifica a seguir:
Relator: Senador Milton Cabral
"Art. 2.0 Os limites fixados no art. 2. 0 da Resolução n.o 62,
de 1975, não se aplicam às operações de crédito contraCom a Mensagem n.o 324179, o Senhor Presidente da República
tadas pelos Estados e Municípios com recur;:;os proveniensubmete à deliberação do Senado Federal, pleito da Prefeltu;a
tes do Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento UrbaMunicipal de João Pessoa (>PB), que objetiva contratar, junto
no
(FNDU), do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SOcial
ao Banco do Estado da Pataíba S ...;\ .• e$te na qualidade de agente
lFAS) e do Banco Nacional da Habitação (BNH).
financeiro do Bane() Nacional da Habitação, uma operação de
crédito no valor de Cr$ 732. f>20 .326,40 (setecentos e trinta e dois
Parágrafo único. _O ·pedido de autorização para. as opemilhões, quinhentos e vinte mil, trezentos e vinte e seis cruzeiros
rações de crédito previstas neste artigo será submetido 1
e qU'a.renta -centavos) destinada a fip.anciar_ a implantação do
pelo ·Presidente da República, à deliberação do Senado
Projeto cura na orla -maritima daquele Município.
Federal, devidamente instruído com o parecer··do conselho
Monetário
Nacional."
2. Segundo a aná!Jse apresentada pelo Banoo do Estado da
Paraíba S.A., a operação de crédito sob exam·e é viável técnica
3. Por outro lado, a douta Comissão de Economia esclareceu
e financeiramente.
que todas as exigências de carálter técnico foram rigorosamente

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li)

Abril del980

cumpridas, e há uma IJerfeita compatibilização com os objetivos
do Plano Nacional de Desenvolvll_nento.

4. Assim, veri!ica-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, jurLdlcidade e técnica legislativa.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1980. -

Alorysio Chaves,

Presidente em exereício - Aderbal Jurema,. Relator - Helvídio
Nunes - Bernardino Viana - A1mir Pinto 1- :Amaral Furlw> Ta.ncredo Neves - MoacYJ," Dalla.
PARECERES NoS 144 E 145, DE 1980
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2 -correção monetária de acordo com a variação trimestral
das ORTN (UPC);
3 -taxa de administração do BNH: I% sobre cada parcela liherada;
Estudos e Projetos - FIPLAN
A-:- Valor: 13.199 UPC (correspondentes a Cr$ 5.659.731,20);

B-Prazos:
1 - de carência: 6 meses;

2- de amortização: 120 meses;

C- Encargos:
l-juros de 2% a.a. para o BNH e 1% a.a. para o Agente Fi-

nanceiro;
PARECER No 144, DE 1980
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 325, de 1979
2 - correção monetãii;i- de acordo com a variação trimestral
(no 545/79, na origem), do Senhor Presidente da República, submedas ORTN (UPC);
tendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro
3 -taxa de administração do BNH: 1% sobre cada parcela lida Fazenda, para que seja autorizada u Prefeitura Muni~pal de Natal
berada."
(RN) a elevar em Cr$ 642.665.715,20 (seiscentos e quarenta e dois
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente ao pedimilhões, seiscentos e sessenta-c cinco mil, setecentos e quinze cruzei- do por considerá-lo técnica e financeiramente viável, não devendo os seus enros e vinte centavos) o montante de sua dívida consolidada interna. cargos gerar maiores pressões na execução orçamentária dos próximos exerci~
cios, daquela municipalidade.
Relator: Senador José Lins
No mérito, os empreendimentos a serem financiados pelo empréstimo
Com a Mensagem no 325/79, o Senhor Presidente da República submete objeto da operação de crêdito sob exame se enquadram nas diretrizes do Plaà deliberação do Senado Federal, pleito da Prefeitura Municipal de Natal no Nacional de Desenvolvimento e têm grande repercussão sócio-econõmica
(RN), que objetiva contratar, junto ao Banco do Estado do Rio Grande do para as suas áreas de atuação.
Norte S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Ha~
Assim. concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do sebitação (BNH), as seguintes operações de crl:dito:
guinte:
"Cura I - Financiamento no valor total de 748.889 UPC (corPROJETO DE RESOLUÇÃO N• 13, DE 1980
respondentes a Cr$ 321.123.603,20), tendo como garantia a vinculã.ção de cotas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias
Autoriza a Prefeitura Municipal de Natal (RN) a elevar em
·Cr$ 642.665.715t20 (seiscentos e Quarenta e dois milhões, seiscehtos e
(ICM), com as seguintes características:
sesSenta e cinco mil, setecentos e quinze cruzeiros e vinte centavos) o
- Investimentos:
montante de sua dívida consolidada interna.
Valor: 734.653 UPC (correspondentes a
A O Senado Federal resolve:
Art. 1o li a Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio Grande do
Norte, nQs termos do art. 2• da Resolução no 93, de 11 de outubro de 1976, do
1 - de carência: 36 meses;
Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 642.665.715,20 (seiscentos e qua2 - de amortização: 240 meses;
renta e dois milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, setecentos e quinze cruC - Encargos:
zeiros e vinte centavos) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim
1 -juros: 2% a.a. para o BNH e 1% a.a. para o Agente Finan- de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Esceiro;
tado do Rio Grande do Norte S.A., este na qualidade de agente financeiro do
2 - correção monetária de acordo com a variação trimestral Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado à elaboração de projetos e
das ORTN (UPC);
execução de obras nos bairros de Lagoa Nova e Dix-Sept Rosado, naquele
3 - taxa de administração do BNH: I% sobre cada parcela li- município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil,
berada;
no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Estudos e Projetas - FIPLAN
Sala das Comissões, 27 de março de 1980.- Teotônlo Vilela, Presidente
A- Valor: 14.236 UPC (correspondentes a Cr$ 6.104.396,80);
-José Lins, Relator- Bernardino Viana- Lulz Cavalcante- Pedro Simon
B- Prazos:
- Milton Cabral.
l -de carência: 6 meses;
2 - de amortização: 120 meses;
PARECER No 145, DE 1980
Cr$ 3.15.019.206,40);

B-Prazos:

C -Encargos:
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Reso1 -juros: 2% a.a. para o BNH e I% a.a. para o Agente Finanlução n9 13, de 1980, da Comissão de Economia, que autoriza a Preceiro;
feitura Municipal de Natal (RN) a elevar em Cr$ 642.665.715,20
2 - correção monetária de acordo com a variação trimestral
(seiscentos e quarenta e dois milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil,
. .. .
.
das ORTN (UPC);
setecentoS e quinze cruzeiros e vinte centavos) o montante de sua dívi~
3 -taxa de administração do BNH: 1% sobre cada parcela lida consolidada interna.
berada;
Relator: Senador Bernardino Viana
Cura II- Financiamento no valor total de 749.865 UPC (corCom o presente Projeto de Resolução, apresentado pela Comissão de
respondentes a Cr$ 321.542.112,00), tendo como garantia a vin- Economia. como conclusão do seu parecer sobre a Mensagem n9 325, de
culação de cotas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias 1979, do Senhor Presidente da República, fica a Prefeitura Municipal de Na(ICM), com as seguintes--caraCterísticas:
tal (RN) autorizada a elevar em Cr$ 642.665.715,20 (seiscentos e quarenta e
dois milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, setecentos e quinze cruzeiros e
- Investimentos:
Valor: 736.666 UPC (correspondentes a vinte centavos) o montante de sua d(vida consolidada interna, a fim de que
A possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado do
Cr$ 315.882.380,90);
Rio Grande do Norte S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco
B- Prazos:
Nacional da Habitação (BNH), destinado à elaboração de projetes e exeI -de carência: 36 meses;
cução de obras nos bairros de Lagoa Nova e Dix-Sept Rosado, naquele Mu2 - de amortização: 240 meses;
nicípio.
C- Encargos:
Com a edição da Resolução no 93, de 11 de outubro de 1976- artigo 20
I -juros de 2% a.a. para o BNH e I% a. a. para o Agente Fi- - CJ.üe alterou a Resolução n9 62 de 1975, ambas do Senado Federal, ficaram
nanceiro;
excluídos dos limites estabelecidos pelo art 29 da Resolução n9 62, de 1975, as-
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4_, De acordo com os registras do Departamento da Dívida Pública do
operações de crédito contratadas pelos Estados e Municípios com recursos
provenientes do Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Urbano- Banco Central do Brasil a situação geral da dívida consolidada interna do
FNDU; do Banco Nacional da Habitação- BNH; e do Fundo de Apoio ao Municfpio apresenta-se conforme o quadro a seguir:
Desenvolvimento Social - FAS, e, dessa forma, consideradas extralimites.
Cri mil
A matéria estã acompanhada da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda (EM n• 456/79), favorãvel ao pleito da Prefeitura Municipal de Natal (RN).
Operação
Situação posterior
Posição em
Divida
No âmbito da competência desta Comissão. hã a ressaltar que o projeto
à contratação pretendida
sob exame
Consolidada
31.10.79
obedeceu o disposto no art. 42, item VI, da Constituição; as normas legais
(C)=A+B
(A)
(B)
interna
(Resoluções n•s 62, de 1975" 93, de 1976; e, o estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item II).
3.337,8
3.337,8
I - lntralimite
Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação da matéria,
a) Em títulos
uma vez que constitucional e jurídica.
3.337,8
3.337,8
b) Por contratos
Sala das Comissões, 9 de abril de 1980. - Aloysio Chaves, Presidente,
c) Porgarantias
em exercício - Bernardino Viana, Relator- Moacyr Dalla- Almir Pintod) Outras
H.elvídio Nunes - Amaral Furlan - Tancredo Neves - Aderbal Juremo.
118.869,3
118.869,3
II - Extralimite
PARECERES N•S 146 E 147, DE 1980
PARECER N• 146, DE 1980
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 35, de 1980 (n9
53/80 na origem) do Senhor Presidente da República, submetendo ao
Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda para que seja autorizada a Prefeitura Municipal ~e Mac~u (RN) a elevar em Cr$
118.869.363,20 (cento e dezoito m1lhões, oitocentos e sessenta e nove
mil, trezentos e sessenta e três cruzeiros e vinte centavos) o montante
de sua dívida consolidada Interna.
Relator: Senador José Lins.

O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta do Sr. Ministro da Fazenda no sentido de que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Macau (RN) a
elevar em Cr$ 118.869.363,20 (cento c dezoito milhões, oitocentos e sessenta e
nove mil, trezentos e sessenta e três cruzeiros e vinte centavos) o mOntante de
sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar empréstimo junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Norte S.A .• este na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH - destinado à
eJaboração de projetos e execução de obras e serviços necessários à implantação do Projeto CURA, naquele município.
2. O en1.préstimo'·a sei-Contraiado tem as seguintes condições gerais:
"I - Programa FIPLAN
A- Valor: 7.920 UPC, correspondente a Cr$ 3.396.096,00;
B- Prazos:
1 - de carência: 6 rrieses;
2 - de amortização: 120 meses;
C - Encargos:
1 -juros de 3% a.a. (sendo 2% a. a. para o BNH e I% a.a. para
o Agente Financeiro);
2 - correção monetária idêntica à variação trimestral da
ORTN (UPC);
3 - taxa de administração do BNH de 1% sobre cada desem~
bolso;
D - Garantias - vinculação de quotas do Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias (!CM);
II - Projeto CURA
A - Valor: 269.294 UPC, correspondente a CrS
i 15.473.267,20;
B- Prazos:
1 - de carência: 36 meSes;
2 - de amortização: 240 meses;
C - Encargos:
I -juros de 3% a.a. (sendo 2% a.a. para o BNH e 1% a.a. para
o Agente Financeiro);
2 - correção monetãria idêntica à variação tririleStral das
ORTNs (UPC);
3 - taxa de administração do BNH de i% sobre cada desembolso;
D- Garantias: vinculação de quotas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (!CM)."

a) FNDU
b) FAS
c) BNH
III- Total Geral (1+11)

3.337,8

118.869,3
118.869,3

118.869,3
122.207,1

5. A matéria é acompanhada da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, favorável ao pleito da Prefeitura Municipal de
Macau (RN), tendo o Conselho Monetârio Nacional, em sessão de 16-10-80,
aprovado 0 presente pedido.
6. Trata-se de operação a que, por força das disposições contidas no ar·
tigo 29 da Resolução n9 93, de 11-10-76, do Senado Federal, não se aplicam os
limites fixados no artigo 2• da Resolução n• 62, de 28-10-75; Uma vez que os
recursos a serem repassados provém do Banco Nacional da Habitação e, portanto, considerada extralimite.
7. Na forma do parágrafo único do artigo 29 da Resolução n9 93, de
!976, 0 pedido de autorização para a operação de crédito, submetido pelo se, nhor Presidente da República à deliberação do Senado Federal. está devida~
mente instruído com 0 parecer do Conselho Monetário Nacional, favorável
ao pleito.
8. Cumpridas as exigências estabelecidas nas formas vigentes e no Regimenta Interno, esta Comissão conclui por aceitar a solicitação contida na
Mensagem n9 35, de 1980, do Senhor Presidente da República, na forma do
seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 14, DE 1980
Autoriza a Prefeitura Municipal de Macau (RN) a elevar em Cr$
118.869.363,20 (cento e dezoito milhões, oitocentos e sessenta e nove
mil, trezentos e sessenta e três cruzeiros e vinte centavos) o montante
de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:

Art. }9 e; a Prefeitura Municipal de Macau, Estado do Rio Grailde do
Norte, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do
Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 118.869.363,20 (cento e dezoito
milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, trezentos e sessenta e três cruzeiros
e vinte centavos) o montante de sua dívida consolidada ihterna, a fim de que
possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado do
Rio Grande do Norte S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação (BNH), destinado à elaboração de projeto e execução
de obras e serviços necessários a implantação do Projeto CURA, naquele
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil,
no respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de março de 1980.- Teotõnio Vilela, Presidente
-José Lins. Relator- Bernardino Viana- Luiz Cavalcante- Pedro Simon
- Milton Cabral.
PARECER N• 147, DE 1980
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Reso~

lução n9 14, de 1980, da Comissão de Economia, que autoriza aPrefeitura Municipal de Macau (RN) a elevar em Cr$ 118.869.363,20
(cento e dezoito milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, trezentos e
sessenta e três cruzeiros e vinte centavos) o montante de sua dívida
consolidada Interna.
Relator: Senador Bernardino Viana

3. Segundo a anAlise apresentada pelo Banco do Estado do Rio Grande
do Norte S.A., a operação de crédito sob exame é viâvel técnica e financeira·
O presente Projeto de Resolução, de autoria da Comissão de Economia,
como conclusão do seu parecer sobre a Mensagem n9 35, de 1980, do Senhor
mente.
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Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Macau (RN) a
elevar em CrS 118.869.363,20 (cento e dezoito milhões, oitocentos e sessenta e
nove mil, trezentos e sessenta e três cruzerroS e Virite centavos) o montante de
sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo
de igual valor, junto a_o Banco do Estado do Rio Grande do Norte S.A., este
na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH),
destinado à elaboração de projetas e execução de obras e serviços necessários à implantação do Projeto CURA, naquele Município.
O pedido de autorização foi formUlado nos termos do preceituado no

parãgraro único do artigo 2• da Resolução n• 93, de 1976, do Senado Federal,
impli~ando,

por conseguinte, a não observância dos lim_it_es fixados pelo artigo 29 da Resolução n9 62, de 28 de outubro de 1975, conforme se verifica a seguir:
"Art. 29 Os limites fixados no artigo 2'? da Resolução n9 62, de
1975, não se aplicam às operações com recursos provenientes do
Fundo Nacional de Apoio ao DesenvolvimentO Urbano (FNDU);
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Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado da Paraiba, que
objetiva eleV'ar em Cr$ 22.0QO.OOO,OO (vinte e dois milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna a fim de
que possa contratar empréstimo junto ao Banco do Nordeste do ...
Brasil S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado ao financiamento para com~tr-ução
da !.' Etapa do Distrito de Serviços Meeànicos, daquela Cidade.
2.

0- emprêátimo a ser contraído tem as seguintes condições

gerais:

"A - Valor: 78.841 UPC (correspondentes a ........... .
Cr$ 22.000. 000,00, considerado o valor nominal da: UPC de
Cr$ 279,04, em julho de 1978);

do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS); e, do Banco
Nacional da Habitação (BNH).
B - Prazos:

Parágrafo único. O pedido de autorização para as operações
de crédito previstas nesfe artigo serâ submetido, pelo Presidente da
República, à deliberação do Senado Federal, devidamente instruído
com o parecer do Conselho Mon_etârio Nacional ."
De outra parte, a: autora da proposição esclareceu que todas as exigências de carãter técnico foram rigcirosamente- cUinpridas, e hã uma perfeita
cqmpatibilização com os objetivos do PlanO Nacional de Desenvolvilmento.
Assim, verifica~se que a proposiçãO ~foj elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécia, merecendo, por isso, o nosso
encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juddicidade_ c têcnica legislativa. _
__
_ _
Sala das Comissões, 9 de abril de 1980.- Aloysio Chaves, Presidente, em
exercício - Bernardino Viana, Relator - Moacyr Dalla - Almir Pinto Helvídio Nunes - Amaral Furlan - Tancredo Neves - Aderbal Jurema.

1 -

de carência: 2 anos;

2 -

de amortização: 6 anos;

C -

Encargos:

1 -

juros de 10% a. a.;

correção monetária idêntica à variação trimestral das
ORTN IUPC);

-"2 -

D -

sobre

Garantias: vinculação de 15% das quotas do Imposto
:1 Clrculagão de Mercadorias <ICM) ;

PARECERES N•S 148, E 149, DE 1980
PARECER N. 0 148, DE

Da Co.m.issão de Economia, sobre a Mensagem n. 0 36,
de 1980 (n. 0 55, de 1980 - na origem), do Senhor Presidente da Repúbl~ca, submetendo ao Senado Federal proposta do Senhor l\Iinistro da Fazenda para que seja a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB) autorizada a
elevar em Cr$ 22.0üo.oon,oo <vinte e dois milhões r.ic cruzeiros) o montante de sua dhida c.onsolidad& interna.

Relator: Senador

~filton

Cabral

O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do
Senado Federal Cart. 42, item VI, da Constituição), proposta da
5.

E - Destinação dos recursos: complementar recursos neces.sárlÕs à execução da 1.a. Etapa do Distrito de Serviços
Mecânicos daquela cidade."

1~80

3.

Segundo a análise apresentada pelo Banco do Nordeste

dQ _Brasil S.A., a operação de Crédito Sob exame é viável técnica e

fjnanceiremente.
4. Por outro lado, trata-se de operação a que, por força das
disposições contidas no art. 2.0 da Resolução n. 0 93, de 1976, do
Senado Federal, não se aplicam os 'limites fixados no art. 2~0 da
Resolução n.O 62, de 1975, também âesta Casa do Congresso Nacional, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do
Fundo de Desimvolvimento Urbano do Nordeste (FUNDURBANO).

!De acordo com os registros do Departamento da Dívida Públic::t, do Banco Central do Brasil, a

situação geral da dívida consolidada Interna. do Múnlciplo apresenta-se conforme o quadro a seguir:
Cr$ mil
D~vida

I -

Posição em

consolidada

interna

31-8-79

IN'I'RALIMITE

176,0

(A)

Operação
\Sob exame
(B)

Situação posterior à
contratação pretendida

(C) =A+ B
176,0

----~

a) Em títulos
b) Por contratos
c) Por garantias
d) Outras
II -

176,0

38.863,7

EXTRALIMITE

a) FUNDURBANO
b) FAS
c) BNH

III -

TOTAL GERAL (I +

176,0

22.000,0

60.863,7

22.000,0

22.000,0

22.000,0

61.039,7

38.863,7
ll)

39.039,7

38.863,7

816

Sexta-feira 11

Abril de l980

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Na forma do parágrafo único· do art. 2.0 cta· Resolução n. 0
a operação de crédito,
submetido pelo Senhor Presidente da República a deliberação do
Senado Federal, está dev'i:damente instruído com o parecer do Conselho Monetário Nacional, favorável ao pleito.
6.

93, de 1976, o pedido de autorização para

7. Cumpridas as exigências estabelecidas nas normas vigentes e no Regimento Interno, esta: Comissão conclui por aceitar

a solicitação contida na Mensagem n. 0 36, de 1980, do Senhor Presidente da República, na forma do seguinte

PARECER No ISO, DE 1980
Da Comissão de Redaçio
Redação final do ProJ~to d-e Lei do Senado n~' 65, de 1979.
Relator: Senador Dirceu Cardoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n~' 65,
de I 979, que dá nova redação ao n9 II do parágrafo único do art. 258 do Código Civil.
Sala das Comissões, 10 de abril de 1980. --Adalberto Sena Presidente
'
- Difceu Cardoso, Relator - Saldanha Derzi.
ANEXO AO PARECER No 150, DE !980

PROJETO DE RESOLUÇAO N.o 15, DE 1980
Autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande
(PB) a elevar em Cr$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões
de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. L 0 É a Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado
da Paraíba, nos termos do art. 2.o da Resolução n.O 93, de 11 de
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em ..
Cr$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada interna1 a fim de que possa contratar
um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Nordeste do
Brasil S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento para a
construção da primeira etapa do Distrito de Serviços Mecânicos,
no âmbito do Fundo de Desenvolv!roento Urbano do Nordeste
(FUNDURBANO), naquele Município, obedecidas as oondlções
admitidas pelo Banco Central qo Brasil, no respectivo processo.
Art. 2.0
blicação.

Esta .Resolução entra em vigor na data de suà pu-

Sala das Co!llissões, 27 de março de 1980. - Teotônio Vilela,
Presidente - Milton Cabral, Relator - José Richa - Bernardino
'Viana - Luiz Cavalcante - Pedro Simon.

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 65, de 1979, que dá
nova redação ao n? II do parágrafo único do art. 258 do Código Civil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' O n' II do parágrafo único do art. 258 do Código Civil passa a
vigorar com a seguinte redaçãq:
..I I - Da pessoa maior de 60 (sessenta) anos."

Art. 2~> Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER N' 151, DE 1980
Da Comissão de Redação
Redação do vencido para o segundo turno regimental do Projeto
de Lei do Senado no 321, de)979.
Relator: Senador Dirceu Cardoso
A Comissão apresenta a redação do vencido para o segundo turno regimental do Projeto de Lei do Senado n9 321. de 1979, que acrescenta parágrafo
ao artigo 12, da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 (Ação Popular).
Sala das Comissões, 10 de abril de 1980. - Adalberto Sena, Presidente
- Dirceu Cardoso, Relator - Saldanha Derzi.

ANEXO AO PARECER No 151, DE 1980
Redação do vencido para o segundo turno regimental do Projeto
de Lei do Senado Q9 321, de 1979, que-acrescenta parágrafo ao art. 12
da Lei n• 4.717, de 29 de junho de 1965 (Ação Popular).
O Congresso Nacional decreta:
PARECER N. 0 149, DE 1980
Art 1° O art. 12 da Lei no 4.717, de 29 de junho de !965, passa a viger
.
Da Comiss~ de Constituição e Justiça, sobre o ProJeto de Resoluçao n. 0 15, de 1980, que "autoriza a. Prefei- com acréscimo do seguinte parágrafo:
tura 1\-lunicipal de Campina Grande (PB) a elevar em
"Parágrafo úniCo. _O autor não será condenado, em qualquer
Cr$ ~. 000.000,00 (vinte e dois milhões de cru_zeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna".
hipótese, ao pagamento de honorários de advogado da parte contrária."
Relator: Senador Aderbal Jur'ema
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
O presente Projeto de Resolução, de autoria da Comissão .de
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Economia, autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande
(PB) a elevar e.m Cr$ 22.000.000,00 (vinte e dols milhões de cruO SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente lido vai à publizeiros) o montante de sua dívida consolidada interna a fim de
que possa contratar um empréstimo junto ao- Banco do Nordeste cação.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 19-Secretário.
do Brasil S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional d_a Habitaç~ CBNH), destinado ao financiamento pa.ra
E lido o seguinte
a construçao da primeira etapa do Distrito de Serviços Mecânicos,\
no âmbito do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Nordeste
PROJETO DE LEI DO SENADO No 45, DE 1980
(FUNDURBA>NOJ, naquele munlcipio.
2. com a edição da Resolução n.o 93, de 11 de outubro de
Institui o salário profissional, e determina outras providências.
1976 - art. 2.0 - que altero_u. a Resolução n.o 62, de 1975, ficao Congresso Nacional decreta:
ram excluidos dos limites estabelecidos pelo art. 2.o da: Resolução n.0 62, de _1~75_ as operações de crédito contratadas pelos Es- _
Art. 1o É instituído o salário profissional, aplicável à mão-de-obra estados e Mumc1p1os com recursos provenientes do Fundo Nacional pecializada.
de Apoio ao Desenvolvimento Urbano - FNDU, do Banco Nacional da Habitação _ BNH e do Fundo de Apoio ao DesenvolviArt. 29 Será atribuído o salârio profissional aos exercentes de atividamento Social - FAS, e, dessa forma, consideradas extralimites. desqualificadas, consoante os critérios fixados no Cadastro previsto no arti3. A matéria está acompanhada da Exposição de Motivos do go seguinte.
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, favorável ao pleito da
Art. 39 O Ministério do Trabalho organizará, no prazo de cento e vinte
Prefeitura Municipal de Campina Grande, no Estado da Paraíba. dias, contados da data de publicação da presente Lei, o Cadastro Brasileiro
4. No âinbito da competência desta Comissão, há a ressaltar de Profissões, estabelecendo, para cada uma. o correspondente salário profisque o Projeto obedeceu o disposto no art. 42, item VI, da Constitui- sional.
Parágrafo único. A fixação do salário profissional, pelo Ministério do
ção; às normas legais vigentes (Resoluções n.os 62, de 1975 e 93,
de 1976); e, o estabelecido no_ Regimento Interno (art. 106, item Trabalho, obedecerá a um plano de escalonamento regional, idêntico ao do
II).
salário mínimo, a cujas variações ficará indesviavelmente vinculado.
5. Ante o exposto, opinamos no s-entido da normal tramitaArt. 49 O salário mínimo, constitucionalmente assegurado ao trabalhação da matéria, uma vez que constitucional e jurídica.
dor, passará a ser atribuído apenas ao que exercer atividade laboral sem qualSala das COmissões,_ 9 de abril de 1980. - Aloysio Chaves, Pre- quer qualificação.
sidente em exercício - Aderbal Jurema, Relator - Belvídio Nunes
Art. 59· Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
- Almir Pinto - Amaral Furlan - Tancredo Neves - Bernardino Viana - Moaeyr Dalla.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrârio.
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t lida a seguinte

J ustificacão
Constantemente vimos recebendo apelos de nossos leitores, e de quantos
nos acompanham na atuação parlamentar, Brasil afora, no sentido de atentar
para o fato de que a mão·de·obra qualificada não vem sendo retribuída como
de direito.
As explorações, por parte das empresas que dela tanto se beneficia, são
freqüentes, e cada vez se manifestam com mais avolumante açodamento.
Urge pôr cobro a tal situação, objetivando fazer justíça, e Irielhor remu·
nerar a quantos gastam tempo e sacrificados recursos para melhor se qualifi·
carem.
Fixado pela primeira vez no Brasil a 19 de maio de 1942, mediante a
edição do Decreto-lei n9 2.162, o salário mínimo significou unia das mais relevantes conquistas do trabalhador patrício.
Correspondia, inicialmente, às reais necessidades dos autores diários do
desenvolvimento nacional.
Mas, com o decorrer do tempo, seus reflexos foram·se empalidecendo, e
hoje não mais corresponde o instituto, tão festejado, às finalidades para as
quais fora criado.
Urge, pois, seja repensado o problema, e acolhida a sugestão veiculada
na presente iniciativa de lei parlamentar, limitando a atribuição do salârio
mínimo exclusivamente ao trabalhador sem qualquer qualificação, e insti~
tuindo o tão ansiado salârio profissional, a fim de retribuir, condignamente,
os exercentes de atividades qualificadas.
Encontra suporte a medida no mesmo artigo da Constituição que garan~
te ao trabalhador o salário mínimo, quando assegura os direitos que meneio·
na, "além de outros que, nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição
social (caput do art. 165)".
O germe dessa lei aqui está, restando aos parlamentares encarregados de
, seu estudo e aperfeiçoamento o indispensãvel empenho.
Releva observar que a fixação do salário profissional representará consi·
derável estímulo para os exercentes de atividades laborais qualificadas. E irâ
incrementar, sobremaneira, a profissionalização de nosso trabalhador, res~
pondendo a seu desejo natural de perceber melhores salários, capazes de sa~
tisfazer, conforme as condições de cada região- valendo-nos das expressões
constitucionais pertinentes - as suas necessidades normais e as de sua
·
família.
Transubstanciado em lei o presente projeto, possivelmente não serão tãt.
repetidas as reivindicações de aumento de salârio, cujas repercussões, na eco·
nomia das empresas, vem dificultando sobremodo a estabilização do custo de
vida.
Melhoradas as condições de vida do assalariado brasileiro, o mercado
interno será tonificado, e toda a Nação respirarã aliviada.
A propósito do oferecimento desta proposição ao crivo analítico do Se·
nado Federal e da Câmara dos Deputados, ocorrem·nos as luminosas e edifi·
cantes recomendações de Sua Santidade o Papa João XXIII, in Mater et Ma·
gistra, ao referir~se à remuneração do trabalho:
.. Amargura profunda invade Nosso espírito diante do espetáculo tristís·
simo de inumeráveis trabalhadores em muitas Nações e Continentes inteiros,
os quais recebem salário que os submete, a eles e às famílias, a condições de
vida infra-humanas.
Julgamos, pois, dever nosso afirmar uma vez mais que a retribuição do
trabalho, assim como não pode ser inteirainente abandonada às leis do mer·
cado, também não pode fixar·sc arbitrariamente; há de estabelecer·se segun·
do ajustiça e a eqUidade.~ necessário que aos trabalhadores se dê um salário
que lhes proporcione nível de vida verdadeiramente humano e lhes permita
enfrentar com dignidade as responsabilidades familiares. ~preciso igualmente que, ao determinar·se a retribuição, se tenham em conta o concurso efetivo
dos trabalhadores para a produção, as condições económicas das empresas e
as exigências do bem·comum nacional."
Eis, portanto, disposta a presente iniciativa parlamentar para receber os
retoques limadores de suas arestas, atê que atinja a conformação definitiva a
assegurar-lhe os aplausos finais de ambas as Casas do Congresso Nacional, e
a sagração presidencial sancionatória.
Sala das Sessões, lO de abril de 1980. --NelSon Carneiro.

(Às Comissões de Constituição
de Finanças.)
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto lido será publicado e
remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, comunicação que serâ lida pelo Sr. }9-Secretário.

OF. N• 11·80
Brasília, 10 de abril de 1980.
Senhor Presidente,
Nos termos do Artigo 86 do Regimento Interno, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou
propor a substituição do nobre Senador Roberto Saturnino pelo nobre Senador Franco Montoro, na ComisSão que dará parecer sobre a Resolução n9 69,
ae 1~78, que solicita a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito
a fim de apurar a gravidade dos fatos revelados pela Revista "Der Spiegel",
da Alemanha, relacionados com a execução do Acordo Nuclear BrasilRepública Federal da Alemanha.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência o testemu·
nho de alto apreço e fundamentada consideração. - Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Será feita a substituição solicita·
da.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Orestes Quêrcia.
O SR. ORESTES QUJ!:RCIA (PMDB- SP. Lê o seguinte discurso.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Desde 1964, os tecnocratas do regime, na busca de um rápido crescimen·
to da economia, não t~m vacilado em propor e executar medidas inteiramente
contrárias aos interesses da maioria do povo, medidas essas que, no funda·
merital, têm garantido às grandes empresas, em sua maioria estrangeiras, lucros cada vez maiores, transformando nosso Pafs no paraíso das multinacionais e do capital financeiro internacional.
A pedra de toque da "pol!tica trabalhista" e da própria pol!tica econômica do regime tem sido o chamado "arrocho salarial" que vem sendo
mantido, por mais de 15 anos, graças a três providências básicas: primeiro, o
regime buscou impossibilitar a luta por melhores salários e condições de tra·
balho, com a eliminação na prâtica do direito de greve, o que foi feito com a
Lei n9 4.330, a Lei Antigreve. Outra providência foi impor que o cãlculo do reajus·
te de saJârios passasse a ser feito- por fórmulas matemáticas, iorD.ando dis-pensáveis quaisquer tipos de negociações entre empregados e empregadores,
ao ponto de 'êliminar o próPrio poder normativo que a Justiça do Trabalho
exercia até então nessa matéria. Os governantes fizeram sucessivas modificações nas fórmulas do cálculo de reajuste SaJarial. No entanto, essas fórmu·
las estiveram sempre baseadas em índicesdo custo de vida que os sindicatos,
através do DIEESE, vêm denunciando desde há muito como manipulados.
Finalmente, como se não bastassem essas fórmulas para arrochar os salários,
o Governo do Marechal Castello Branco eliminou o instituto da Estabilida·
de, substituindo-O pelo Fundo de Garantia, com a principal função de facilitar a dispensa dos empregados pelas empresas, viabilizando uma alta rotatividade da mão--de·obra que serviu e tem servido, antes de tudo, para promover o
rebaixamento salarial, inclusive mesmo o rebaixamento do salário nominal!
O atual PMDB é o herdeiro dos 15 anos de luta cm defesa dos interesses
dos trabalhadores levada a cabo pelo MDB. Em primeiro lugar, porque nos·
so partido, ao defender de forma intransigente a democracia, sofrendo por
isso cassações e toda a Sorte de perseguições, foi o que, de forma efetiva, defendeu o trabalhador, pela simples razão que justamente os trabalhadores,
mais do que qualquer outro setor social, são os que mais necessitam da plena
vigência das liberdades políticas, a fim de que sejam respeitados os seus direi~
tos e possam levar adiante a luta por suas mais justas e legítimas reiVindi~
cações.
Porém, mais importante que a a luta dos Parlamentares de nosso Partido
estâ a luta do próprio povo. Porque o desmascaramento total dessa "política
trabalhista" foi obra dos próprios trabalhadores. Fazendo letra morta a Lei
Antigreve, com as paralisações por empresa de maio·junho de 1978, os meta~
fúrgicos do ABC deranl início a um protesto que se generalizou a uma imen·
sa maioria de categorias profissionais, a quase totalidade dos assalariados~ur·
banos des~e País, os quais, usando do legítimo direito de greve, revogaram na
prâtica as leis de arrocho, e as fórmulas matemáticas insuportâveis.
No entanto, tais leis continuam existindo. O arrocho, com outras rou~
pas, passou a ser chamado de ..Nova Política Salarial do Governo"; a Lei
· Antigreve foi repetida com a edição do Deci-eto~lei n9 1.632, proibindo greves
nos "setores essen-ciais" ou em qualquer outro que o governante de turno venha a considerar "essencial"! Continua de pé toda uma estrutura sindical que
submete as entidades sindicais a todo tipo de intervenção do Ministêrio do
Trabalho, desde a obediência a um estatuto·padrão, ao enquadrame;nto sindi·
cal, à interferência: descabida nas eleições sindicais e até mesmo para impedir
a posse ou destituir dirigentes livremente eleitos.
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Agora os metalúrgicos do ABC estão novamente em greve. E desta vez
nem a pecha de ilegalidade se pode atribuir ao movimento, pois o própriO
TRT de São Paulo se recusou a definir qualquer ilegalidade.
Os sindicatos acataram a decisão da Justiça, aceitando o índice de produtividade de 7% quando a exigência era de 15%.
As únicas exigêricias que subsistem e em razão das quais a greve perdura
são a estabilidade dos trabalhadores nos próximos 12 meses, e o reconhecimento do representante sindical.
Ao que se informa, a exigência da estabilidade não é absolutamente rígida, pois os trabalhadores poderiam aceitar a substituição de empregados,
dentro de índices aceitâveis, de acordo com as estatísticas recentes, desde que
o substituto, após breve período de adaptação e aprendizado ganhe o mesmo

salãrio do empregado substituído. Nada mais justo. O Governo não pode dei·
xar de amparar essa pretensão junto a·os empresários
O -sr. Leite Chaves (PTB -

PR) -

Permite V. Ex• um aparte'?

O SR. ORESTES QUliRCIA (PMDB - SP) -

Pois não.

O Sr. Leite Chaves (PTB -PR)- Nobre Senador Orestes Quércia, o
que alarma não são apenas os pequenos níveis salariais na faixa de trabalhadores do País, e, sim, hoje a ocorrência da falta de emprego, não só nas classes
mais avançadas, inclusive as que saem das Faculdades, como, no outro extremo, as pessoas sem qualificação. Os dados são impressionantes. Veja V. Ex•
que São Paulo, cidade de V. Ex•, é que mais consome, por motivos compreensíveis, mão~de-obra qualificada, de engenheiro. Pois bem, são Paulo está com mais__ de dez mil engenheiros sem emprego. Então, veja V. Ex• a situação em que nos encontramos. A inflação~ a despeito das promessas, não
foi contida. Mesmo que se contivesse, nem por issó a dura realidade nacional
deixaria de ser cruel, porquanto a inflação é apenas uma manifestação ariômala dessas bases. Enquanto os salãrios em determinados setores, chegam a excessos, em outros são de míngua. Uma demonstração da situação de desigualdade em que vivemos, pode ser aferida deste caso: o Presidente da República,
mesmo após o mandato fica percebendo pelo resto da vida os vencimentos
desse cargo. Permanece quatro anos no exercício da Presidência e fica percebendo, de forma vitalícia, os vencimentos- de Presidente da República, sendo
que, no caso do General Geisel, ele percebe como general, como Presidente
da República e como Presidente da PETROBRÁS. Notícia que já dei a esta
Casa, sem contradita convencente, Ele continua a perceber em razão de decreto secreto. O governador, ainda que seja nomeado indiretamente, termina,do o mandato, fica percebendo pelo resto da vida aquele vencimento, ainda
que seja biônico. Pois bem, o homem trabalha no campo a vida toda e aos 70
anos obtém uma aposentadoria de meio-salãrio. É por isso que o Partido Trabalhista Brasileiro, em seu programa, estabelece limítações para salários: que
no País ninguém venha a ganhar, no futuro, quinze vezes mais do que o_menor salário. Com isso, há o estabelecimento de harmonia, de padrões mais
justos para a convivê-ncia humana. É isso que hoje existe na Inglaterra e na
Alemanha. Aqui, o que ocorre é esse avassalamento, essa violência. O pronunciamento de V. Ex• tem toda razão de ser, embora meu aparte não tivesse
a este ponto do discurso, foi pedido antes, e se reporta a uma fase anterior.
Congratulo-me com V. Ex• ...

O SR. ORESTES QUliRCIA (PMDB buição de V. Ex•

SP) -

Agradeço a contri-

O Sr. Leite Chaves (PTB- PR)- ... por esta atenção, e lembro que na
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porque- também como jã disse e repito- os trabalhadores aceitam substituições, desde que até certo limite, bem como que o substituto perceba o mesmo salário do substituído, após um aprendizado, após estágio naquele serviço.
Quanto ao reconhecimento do representante sindical - que é outro aspecto, que é outra reivindicação dos trabalhadores- não podemos conceber
pretenda o Governo colocar no programa do seu Partido político a figura da
cc-gestão, muito mais intervef.lieDte, deixando de amparar essa pretensão, tão
comum no mundo capitalista, um encargo de colaboração e ajuda tanto aos
sindicatos como às próprias empresas.
As noticias de que os dirigentes do País pretendem mais um recuo, modificando novamente a sua Política Salarial, inculpando os assalariados pelos
desastres da inflação são inaceitáveis. O Congresso jamais poderá aceitar taM
manha vexame concordando com mais um fechamento na política salarial
quando a justiç<,t e o bom senso mandam mais uma abertura.
A atuação do Governo nas próximas horas deve se concentrar no sentido
de colaborar com o fim da greve dos metalúrgicos, aceitando suas legítimas
reivindicações. Este é o nosso apelo.
Nesta rápida e despretensiosa análise da polrtica salarial e da greve do
ABC, cujo término pretendemos seja imediato, atendidos os metalúrgicos,
tendo em vista a situação aflitiva dos trabalhadores em todo o País, temos
uma proposta para levar à consideração da Maioria nesta Casa e principalM
mente às autoridades do Governo.
No próximo 19 de Maio comemora-se em todo o Mundo o 41 0ia do Trabalhador".
Seria de toda justiça, o Governo Federal, numa demonstração boa vontade com os trabalhadores, decretar um Abono Salarial de Emergência neste
l'i' de Maio.

O programa do PMDB -recentemente aprovado- defende o salârio
móvel, considerando que a reposição do poder de compra do salãrio deve ser
feita cada vez que a elevação do custo de vida ultrapassar 10%, como forma
de evitar que a desvalorização da moeda anule os efeitos dos reajustes nomiM
.. nais sobre o poder aquisitivo dos trabalhadores.
Pelos índices que têm sido publicados, a innação, nos primeiros 4 meses
deste ano, deverá ultrapassar os 22%.
Ora, não existe em lei a escala móvel reivindicada pelo nosso Partido e
somente em 1981 a nova Política Salarial do Governo prevê a mudança de periodicidade nos reajustes - ocaisão em que vamos lutar para que eles sejam
pelo menos trimestrais. Nestas condições, impõe-se a adoção de uma medida
de urgência que possa pelo menos repor em parte o poder aquisitivo dos assalariados.
Lembrava-me há poucos instantes um amigo jornalista, que dias atrás o
Ministro da Fazenda, Sr. Ernane Galvêas, afirmou que não se impressinava
com uma inflação mensal de mais de 6%. Dizia-me ainda esse amigo jornalista, o Ministro da Fazenda deve ser um homem muitQ corajoso, para não se
impressionar com uma innação de mais de 6% num mês. Ocorre que a Nação
se impressiona, ocorre que o povo se impressiona, ocorre que os trabalhadores se impressionam, porque são eles os principais, fundamentalmente
os maiores prejudicados com a innação. Pode ser que as autoridades do Governo não se preocupem, mas nos preocupamos com a innação, e o povo,
além de se preocupar, sofre com maior violência, com maior contundência, os
efeitos da inflação de mais de 6% num mês.
Portanto, a nosso ver, a medida pertinente para resguardar os interesses
dos assalariados que se impressionam e têm medo da inflação é a decretação
imediata de um abono salarial de emergência, sob as duas seguintes con-

defesa dos trabalhadores está aqui o Partido Trabalhista Brasileiro, que foi
criado para isto. Vejo com niuita felicidade esta invocação de que realmente o
PMDB tem, entre as suas metas, esta de também defender os humildes, emdições:
bora fôssemos no passadO, quando éramos MDB, um Partido mais voltado
1') que esse abono seja uma importância fixa, de I (um) salário mrnimo,
para defesa da liberdade. Conseguimos abrir um túnel em areia movediça, e
de tal forma que os setores de menor renda sejam os mais beneficiados;
esse túnel - a meu ver- só não ruirâ se o calçarmos com partidos definidos,
2•) que o Governo, através de um Fundo, especialmente criado para esse
por seus programas, por suas tendências e por suas determinações.
fim, finanCie a pequeria e -média empresas no pagamento desse abono.
O SR. ORESTES QUliRCIA (PMDB- SP)- Nós do PMDB ficamos
Um governo que pode reduzir para as multinacionais o imposto de renda
muito felizes com a integração do PTB nesta nossa luta de dezesseis anos a fa~ sobre a remessa de lucros, de 12,5% para 1,5%, pode muito bem financiar o
vor dos trabalhadores deste País.
pagamento desse abono aos pequenos e médios empresários que são os que
Agradeço o aparte de V. Ex•, que traduz um depoimento abs_olutamente mais bem representam o sofrido empresariado nacional.
verdadeiro sobre a disparidade de salário entre os mais altos e os mais baixos
Por outro lado, é nossa convicção que não somente entre os partidos da
assalariados e também sobre essa decisão de que o Senhor Presidente da Re- oposição, mas entre a esmagadora maioria dos ilustres senadores desta Casa,
pública, depois de deixar esse posto, ganhe sempre aquele salãrio elevado, o existe uma preocupação cada vez maior com a questão social, questão que no
mesmo acontecendo com os governadores de Estado, numa demonstração de passado não se resolveu e muito menos nos tempos atuais se resolverá com re~
que realmente OGoverno age com dois pesos e duas medidas.
pressão policial. Creio também que o alcance social da proposta que ora
Sr. Presidente, dizia eu, jã referindo-me à greve atual do ABC, que os apresento ê suficiente para que ela seja examinada e aceita por todos os cole~
trabalhadores estão pretendendo tão-somente duas reivindicações para o tér- gas desta Casa e pelo Governo Federal.
mino do movimento no ABC de São Paulo: a primeira- como jâ disse- é a
Eram estas as alegações que nós queríamos apresentar nesta tarde, Sr.
estabilidade nos próximos 12 meses,. assim mesmo não com critérios rígidos, Presidente. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique SantiJlo, para uma comunicação, como Lidcr do Partido.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PT- GO. Como Líder. Para uma comunicação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Vou le~ os termos de uma declaração à Nação, assinada esta tarde pelos
presidentes das ComiSsões Nacionais Provisórias dos quatro Partidos oposicionistas neste Congresso: pelo MDB, o Deputado Ulysses Guimarães; pelo
PTB, o ex-Governador Leonel Brizola; pelo PP, o Senador Tancredo Neves;
pelo PT, o líder sindical Jacob Bittar.
Esta, a íntegra da declaração:
SOLIDARIEDADE AOS METALÚRGICOS
E DENÚNCIAS À NAÇÃO
O PMDB, o PT, o PTB e o PP, representados pelos Presidentes
de suas Comissões Nacionais Provisórias que esta subscrevem, diante do pacífico, legítimo e justo movimento grevista dos metalúrgicos
do ABCD e do interior paulista, expressam de público o seu apoio e
solidariedade à luta daqueles trabalhadores, que hã de culminar
com a conquista de expressivas vitórias no rumo da democracia e da
justiça.
A política do regime, de manutenção da tutela do movimento
sindical operãrio afronta a liberdade e autonomia sindical, conquista dos trabalhadores de todo o mundo, hoje consagrada pelo direito
internacional (Convenção n• 87, da OIT, de 1948). E põe a descoberto a sua verdadeira face e objetivo: a perpetuação de uma ordem
social injusta e lníqua através da manutenção do poder nas mãos de
uma minoria privilegiada, que se beneficia dos sacritlcios impostos à
grande maioria, rePresentada pelos trabalhadores e assalariados em
geral. Não hã sociedade democrâtica sem liberdade e autonomia
sindical, assim como não hã liberdade e autonomia sindical nas sociedades não organizadas democi-aticamente.
·
Na tramitação, no Congresso Nacional, da mensagem de que
se originou a vigente lei de política salarial, o Governo permaneceu
insensível às críticas e reivindicações dos trabalhadores, expressas
pela representação oposicionista. Os fatos, hoje, comprovam a sua
procedência. O critério do acréscimo da taxa de produtividade
como determinante exclusivo dos aumentos reais de salãrios revelase, agora, para todos, impreciso e insuficiente. A necessidade da
adoção e da compatibilização dos institutos da convenção coletiva
ampla e abrangente, das negociações diretas que lhes dão origem,
do direito de greve. e do dissídio coletivo, regulando-se melhor o
processo de intervenção de oficio da Justiça do Trabalho, não pode
ser, de boa fé, recusada. É imperativa a adoção de mecanismos que
impeçam a alta rotatividade da mão-de-obra, pedra de toque do
movimento dos metalúrgicos paulistas. Tudo isto foi posto pelos
trabalhadores e pela oposição no Parlamento, naquela ocasião. Mas
o Governo se colocou na sua costumeira postura de dono da verda~
de e do poder tutelar da Nação.
E preciso que os brasileiros saibam que o impasse, para o qual
se encaminhou a greve dos metalúrgicos paulistas, deve-se a posição
de intransigência do regime, cúmplice dos grandes interesses econômicos e das classes ricas, diante de reivindicações de natureza exclusivamente sociais que não oneram, economicamente, as empresas e
nem se constituem em fatores inflacionârios. A postulação da estabilidade., busca a adoção de nl.ecanismos a serem irtcluídos nas convenções coletivas de trabalho que impeçam aos patrões, a seu único
e exclusivo critêrio) mediante dispensa em massa, fraudarem os aumentos penosamente conquistados pelos trabalhadores. O acréscimo pleiteado, de 100% nas horas extras, não tem o propósito de
elevar o salârio dos trabalhadores do ABCD. Sua finalidade é dupla: impedir prática habitual e abusiva dos empresários, obrigando
os trabalhadores à jornadas excessivas de trabalho e criar novas
oportunidades de emprego. Razões que inspiram também a exigência da redução das horas semanais de trabalho.
Esse elenco de reivindicações - a que se deve somar o direito
de representação sindical dentro da empresa, principalmente através
do delegado sindical - revela o alto grau de solidariedade social
dos metalúrgicos para com seus irmãos trabalhadores.
Não procedem, assim, as acusações oficiais de que essas reivin~
dicações tenham qualquer carãter inflacionãrio. Deve ser repelida a
..chantagem" governamental de colocar diante da Nação, como
desculpa para postergar, indefinidamente, o enfrentamento da ques~
tão social- o falso dilema: ou a hiper-inflação ou a recessão econô~
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mica; ou o arrocho salarial ou a escalada dos preços. São sofismas
grosseiros de economistas monetaristas fracassados. A responsabilidade pela alta do custo de vida é exclusivamente do regime autoritário, estruturalmente comprometido com os interesses dos grandes
grupos internacionais e seus aliados, e por isso incapaz de atacar a
inflação em suas verdadeiras origens: a orgia especulativa nos mercados financeiro e imobiliãrio e uma política fiscal que discrimina
em favor dos ricos.
No caso da greve dos metalúrgicos, a intransigente interrupção
das negociações decorre da certeza de que o Governo está cOntra os
interesses dos trabalhadores, ameaçados, agora, com a volta explíci~
ta da política do arrocho salarial.
AqUi fica esta denúncia. E a certeza de que a luta dos metalúrgicos paulistas e de todos os que os apóiam, por não estarem comprometidos com a exploração e a opressão, hã de representar um
avanço da luta maior de todo o povo brasileiro, pela construção de
uma sociedade livre, democrâtica e justa.
Brasília, 10 de abril de 1980.
Ulysses Guimarães
Presidente da Comissão Nacional Provisória do PMDB
Jacob Bittar
Presidente da Comissão Nacional Provisória do PT

Leonel Brizolla

·

Presidente da Comissão Nacional Provisória do PTB
Tancredo Neves
Presidente da Comissão Nacional Provisória do PP
Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. (Muito bom!)
O Sr. Aloyslo Chaves (PDS-PA)- Peço a palavra, pela Liderança, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra, como Líder,
ao Senador Aloysio Chaves.
O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS-PA. Como Líder.) Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
A Maioria, representada pelo PDS, nada teria a objetar à nota em si que
acaba de ser lida pelo nobre Senador Henrique Santillo. Mas, os conceitos
que se colocam nessa nota merecem reparo e objeção formal de nossa parte.
Que as oposições manifestem sua solidariedade aos trabalhadores da região
chamada do ABC, procurando colocar·se numa posição simpãtica, tendo em
vista interesses políticos neste momento, parece-me que é uma atitude que só
a eles compete decidir e tomar; mas, fazê-lo com os fundamentos que estão
contidos na nota, inclusive com ameaças veladas ao Governo e com acusações claras ao Poder Público, de intervenção e ingerência nesse movimento
grevista, constrangendo lideres sindicais e trabalhadores, é para nós totalmente inadmissível.
A conduta do Governo tem sido, Sr. Presidente, Srs. Senadores, irrepreensível no que tange ao problema da greve. Basta rememorar certos fatos.
O Governo encontra duas normas constitucionais, uma que admite o direito
de greve, tout court. e outra que a proíbe nos serviços públicos e nas atividades consideradas essenciais. Esta disposição constitucional é diferente daquela sob cuja égide foi elaborada a Lei n• 4.330, de 1974, da qual foi Relator, com
substancioso parecer, o ilustre Deputado Ulysscs Guimarães. C?mpletamen·
te diferente na parte constituciOnal, Sr. Presidente, tanto que a Lei n9 4.330
tornou-se, de certo modo, superada, exigindo urna revisão que se pretende fazer dentro da reforma geral da Consolidação das Leis do Trabalho ou através
de instrumento próprio, autônomo, como tivemos a iniciativa ao apresentar
um projeto de lei ao Senado Federal. Além da Lei n9 4.330, temos o Decretolei n9 1.632 que veio 'enumerar as atividades essenciais e reiterar a proibição
Constitucional contida no Art. 168, de greve no serviço público e nessas ativi~
dades fundamentais.
Não obstante, Sr. Presidente e Srs. Senadores, durante o ano de 1979 e
no decurso deste ano, greves eclodiram, tanto em ãreas consideradas não essenciais, como nestas últimas, c o governo com tolerância, com espírito de
conciliação tentou exaurir a fase conciliatória, levou até às últimas conseqüências a negociação, permitiu que essas greves tivessem desenvolvimento
depois de deflagradas dentro dos quadros sindicais. Não usou dos poderes
que estão enumerados na Lei D9 4.330 nem no Decreto-Lei n9 1.632. E, neste últi~
mo movimento grevista, neste que ainda perdura em alguns setores da indústira
metalúrgica, a atitude do governo estâ acima de qualquer repreensão. Foi
tentada a negociação, a mediação foi feita. Quando o acordo não se tornou
possível, foi ajuizado o dissídio coletivo. A decisão da Justiça do Trabalho estã representada pelo acórdão do Tribunal da 2• Região que a imprensa e os
meios políticos registram como uma atitude firme do Poder Judiciârio,_
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valorizando-se, nesse ato e evitando o reconhecimento de urna greve ilegal, mesma maneira e em igual grau, para não nos arrogar uma condição superior
decisão essa que foi recebida com aplauso pelos meios sindicais e pelos líderes a quem quer que seja, no privilêgio de ser brasileiro c defender os interesses
sindic3iS. -E a atftude do Governo continua a mesma, nenhuma medida de da nossa Pátria.
violência, nenhuma intervenção, nenhuma proibição a que esses entendimenPortanto, Sr. Presidente, este _fato não pode passar sem uma repulsa vi otos prossigam. Apenas o Ministério não pode mais avocar a coordenação des- -lenta nossa, porque chega a causar profunda consternação que quatro partises entendimentos nem tomar a iniciativa de promover essa negociação, por- dos, em organiz~ção, coloquem na !Jota não a_ sua solidariedade, isto podeque a fase em que seria possível a introniis-são da autoridade administrativa já riam fazê-lo, coloquem na nota, conio o seu fundamento, a acusação de que o
foi ultrapassada. Sabemos nós que deflagrada a greve, iniciaram-se as nego- Governo está perseguindo eSSes trabalhadores, que estâ fazendo uma política
ciações e os entendimentos, com a colaboração efetiva do Ministério do Tra- de arrocho, de violência sindical; que está fazendo chantagem sindical, que
balho, Ajuizado o dissidio, a conciliação é obrigatória e prévia. Frustrada a está a serviço de empresas e organizações internacionais. Isto, Sr. Presidente,
possibilidade de conciliação, na fase judicial, houve a sentença. Não pode chama aos céus de tão grave que ê a injustiça, em face dos fatos que estão pcagora o Ministério do Trabalho colocar-se acima dessa decisão e pretender rante a Nação.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, os outros dois pontos, colocados
restabelecer as negociações, como se nada tivesse ocorrido, como se não houvesse a sentença da Justiça-do Trabalho.
como reivindicação dos trabalhadores, podem ser perfeitamente separados
Essa sentença pode não agradar às partes, a uma delas ou a ambas, pode do reajustamento salarial. E, aqui, eu peço a tolerância da Casa para que me
ser criticável, mas uma sentença do Poder Juciciário não se discute, recorre- ouça mais alguns minutos. O problema da produtividade, nobre Senador
se. E-a parte que está iriconformada, a parte que não aceita tem o direito fir- Henrique Santillo, é delicado e sério. Todos nós fomos advertidos deste
me e incontestável de recurso próprio para revisão dessa decisão.
problema, inclusive da extrema dificuldade que teria tanto o Governo quanto
Portanto, Sr. Presidente, dizer-se que há, na ârea oficial, uma chantagem a Oposição, tanto nós como os trabalhadores, qualquer entidade, inclusive de
sindical, uma política de violência e de intromissão nos sindicatos, coartando natureza sindical, para aferir, com rigor, com critério e justeza, o índice de
a liberdade desses órgãos, dessas entidades é, absolutamente, incompatível produtividade. Sabemos nós que essa produtividade é global e poderá ser dicom a realidade dos fatos. Pelo contrário, é o Presjdente do Partido do nobre vidida, separada, até distinguirmos a produtividade de cada setor ou de cada
Senador Santillo que, confundindo .. se com a condição de líder sindical, de categoria econômica. Sabemos nós que a produtividade não pode ser atribuípresidente de um sindicato, toma a frente desses movimento e poderia, por da, apenas, ao trabalho ou ao capital, à tecnologia moderna. Hâ indústrias,
este fato, permitir que qualquer um de nós estabeleça uma conotação de cará- que em virtude de sua tecnologia, dos processos tecnológicos que a dotam,
têm uma produtividade muito superior a outras indústrias do mesmo setor.
ter político com esse acontecimentâ.
0 Sr. Henrique Santillo (PT-GO) _Permite v. Ex• um aparte?
Deve-se, também, à organização, à capacidade gerencial, à capacidade
empresarial. Hã empresas do mesmo setor, que utilizando a mesma tecnolo0 SR. ALOYSIO CHAVES (PDS-PA)- Já o atenderei, nobre Sena- gia, os resultados são bem diferentes: umas bem gerenciadas, outras mal addor.
ministradas. Agora, separar dessa produtividade o que cabe ao capital, o que
Se o líder sindical exerce política partidária e é presidente de um partido, cabe ao trabalho, o que cabe a outros fatores de produção, a outros elemencoloca-se à frente de um movimento grevista e o conduz, torna-se extrema- tos que interferem no processo reprodutivo, é extremamente delicado.
mente difícil separar aS duas condições, do presidente do partido e do presiEm todos os países do mundo, não há ainda hoje uma metodologia dedente do sindicato.
Ouço V. Ex•, nobre Sem:.dor.
senvolvida que permita fazer- essa aferição com extremo rigor aritimético.
o SR. HENRIQUE SANTILLO (PT-GO) _ Apenas, rapidamente, Mas, fiel ao princípio da liberdade sindical, a lei consignou, além da reposição
nobre Senador Aloysio Chaves. Diria do equívoco de v. Ex• ao dizer que em virtude da inflação, um aumento anual em resultado da produtividade,
Luiz Inácio da Silva é o presidente do PT. Na verdade, o presidente do PT é o por categoria econômica. e deixou isso à livre negociação, ao livre entendilíder sindical Jacó Bittar, da comissão- provisória do PT. O Lula é apenas um mente entre as partes. As partes vão se sentar à mesa, vão debater o problema
líder sindical que também estâ na proposta do PT, como tantos outros líderes até chegar a um ponto de equilíbrio que permita aferir, com dados exatos e
sindicais autênticos do País. É preciso ficar bem claro que essa nota não é do concretos, a produtividade da categoria econômica.
Lula e nem tampouco apenas do Jacó Bittar, esta é uma nota cuja primeira
A lei consagrou a liberdade de negociação. A lei consagrou esta liberdaassinatura é do maior partido oposicionista com representação no Congresso de sindical no mais alto nível, ao deixar essa questão para ser fixada, esclareNacional, do PMDB. Logo em seguida, vêm todos os demais partidos oposi- cida e debatida pelas partes interessadas.
Outro ponto com o qual quero encerrar esta intervenção, Sr. Presidente,
cionistas. ~preciso ficar claro isso, apenas desfazer o equívoco de V. Ex• de
que Lula não é o presidente do PT. O p~esidente do PT é Jacó Bittar, ele me- é no que tange à reivindicação de prerrogativas para o delegado sindical e da
rece essa deferência de V. Ex• também.
estabilidade imediata do trabalhador apenas com meses ou com ano de trabaO SR. ALOYSIO CHAVES (PDS _ PA) -l'ois não!
lho. Como uma reivindicação não interfere com a outra, o pleito de reajustaSe não é presidente do PT, porque este não foi ainda eleito, talvez o seja mente, de aumento salarial, pode ser feito e chegar a um desfecho, através da
depois da org~nização partidária, porque, segundo alguns, aspira a essa con- negociação ou através da via judiciária, como também, a categoria profissional, pode instalar dissídio para estabelecer normas e condições de trabalho. O
dição. Mas este fato, Sr. Presidente, é irrelevante...
0 Sr. Henrique Santillo (PT_ GO) _Se for eleito, 0 serã democratica- dissídio coletivo, Sr. Pr<:Sidinte, não é necessário e exclusivamente para fins
mente, Excelência, mas ainda não é 0 presidente da Comissão Provisória do econômicos, ele pode ser utilizado também para estabelecer normas e conPT.
dições de trabalho. Mas essas normas e condições de trabalho têm que ser
fruto de entendimento entre as partes ou então de sentença judicial.
O SR. ALOYSJO CHAVES (PDS- PA)- Poderâ não ser no momenTomada a decisão, nada, Sr. Presidente, neste País se pode colocar acima
to, poderâ sê-lo no· futuro. Ele ou V. Ex•, ou qualquer figura de prestígio den- da lei; não conheço nada que possa ter mais força do que a lei.
tro desse grupo que pretende estruturar um partido político nO Brasil.
Portanto, devemos respeitar a lei e cumpri-la integralmente. E é 0 que faz
O fato é irrelevante, Sr. Presidente; o que é relevante é a contestação que 0 Governo, com tolerância e respeito à classe dos trabalhadores deste País.
nós fazemos, formal, de que o Governo exerça uma chantagem sindical, que a
Era o que t!nha a dizer, Sr. PrCsidente. (Muito beml Palmas.)
política do Governo seja- uin-a política de intromissão e violência na ârea sinO Sr. Leite Chaves (PTB- PR)- Sr. Presidente, peço a palavra como
dical, quando, ao contrário, é uma política que só poderia merecer elogios e
aplausos, inclusive da Oposição, dada a maneira serena como o Governo se Líder do PTB.
conduziu e como se conduz, sobretudo o Sr. Ministro do Trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Com a palavra o nobre Senador
O Sr. Henrique Santillo (GO) ___:Permite V. Ex• um outro aparte?
Leite Chaves, como Líder do PTB.
O SR. ALOYSIO CHAVES (PA)- Atenderei V. Ex•, quando concluir
·
esta observação que eu estou fazendo.
Dizer-se que esta política do Governo é feita para acobertar interesses internacionais, interesses estrangeiros de multinacionais, Sr. Presidente, defender o privilêgio de ser brasileiro apenas para a oposição, quando todos nós o
somos no melhor sentido c procuramos demonstrã-lo da melhor maneira. Terã sempre a nossa formaJ repulsa. O mesmo zelo que tem V. Ex• pela soberania deste País, pela sua dignidade, pela sua independência, temo-la, nós da

O SR. LEITE CHAVES (PTB- PR. Como Líder. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nesta nota que, no fundo, formaliza uma denúncia, os presidentes dos
quatro partidos em organização no País que se-colocam na ãrea de oposição,
mostram que essa divisão formal não concorreu, de modo algum, para a di visão, de fundo, de substância, no que tanS;e ao pensamento oposicionista nacional. O País continüa a pensar uniformemente, quer dizer, o País permaneceu fiel a um regime de decência, de legalidade. E basta que haja um fa.to rele-

Abril de 1980

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Sexta-feira 11 821

vante para que os partidos estejam unidos, mostrando que a oposição nacio- imprensa brasileira estâ cansada, nos últimos dias, de dar em suas primeiras
páginas a intenção do Governo de intervir nos sindicatos. E hã uma consciênnal estã unida.
cia, hoje, nacional, no sentido de reconhecer que os empresários paulistas enO Sr. Henrique Santillo (PT - GO) - Permite V. Ex• um aparte?
dureceram o jogo nas negociações e as interromperam por estímulo do próO SR. LEITE CHAVES (PTB- PR)- Darei o aparte a V. Ex• logo prio Governo que não permitiu que essas negociações fossem adiante. Hã por
que eu concluir meu pensamento. Mas Excelência, esse fato só agora estã sen- parte desses empresários e desses setores governamentais mã fé, na medida
do trazido ao Senado, mas hã diversos dias os jornais, as rádios e a televisão em que não permitem discutir o instituto da estabilidade do emprego e quando
não tratam de outra coisa a não ser a greve do ABC.
não permitem e&sa discussão é que, na verdade, querem continuar com o criAparentemente é uma greve caprichosa, é uma determinação de uma minoso processo de rotatividade de mão-de-obra para escamotear os aumenparcela expressiva, mas qualificada, tecnicamente, do operariado nacional, tos dos trabalhadores deste País. Essa de dizer que os trabalhadores da indúsque se levantou apenas para fazer uma greve. Mas não hâ nada disso. Hã uma tria automobilística são todos especializados e custam muito-dinheiro à indeterminação de ordem económica, que é aquela de os operários auferirem dústria para se formarem é uma falsidade. Estive lã várias vezes e vi com os
vencimentos compatíveis com o seu trabalho. A prova de que não houve exa- meus próprios olhos: 80% dos trabalhadores da indústria automobilística são
gero no comportamento é que o próprio Tribunal, ainda que sem dados efeti- apenas semi-especializados, os quais se formam em 15 dias de trabalho para
vos, reconheceu que o índice de produtivídade, se não era igual ao que os ope- apertar parafusos e que, portanto, pode ser efetuado o processo de rotatividarãrios i'eclamavam, era, pelo menos, duas ou três vezes superior àquele que o de com .80% desses trabalhadores que ganham 3, 4 salãrios mínimos. E quando há aumento desse nível, o qual eles acabaram conseguindo por decisão da
Governo irivocava ter existido.
Sr. Presidente, não vejo nada na nota que possa dissentir da realidade, própria Justiça do Trabalho, são dispensados_ das indústrias e substituídos
porque a suspeita é geral, hã informação generalizada de que os próprios em- por serventes de pedreiro que são recrutados na grande São Paulo por um
presãrios desejaram, a certa altura, concordar com as estipulações, e setores preço vil da mão-de-obra. 80% dos metalúrgicos do ABCD estão vivendo em
oficiais e oficiosos, é que derrioveram os empresários a que não procedessem favelas e têm salãrios incompatíveis com a vida digna.
daquela forma, a fim de levar a greve a um impasse. E atrãs disso, agora, a def: preciso que se diga isto! E o Governo sabe disto melhor do que nós,
núncia real: existe um propósito de esmagamento do operariado na sua parte parfamentares de outros Estados, inclusive como eu e V. Ex• Portanto, os termais expressiva, porque são os únícos operãrios que conseguem fazer greve mos usados nesta nota, na minha opinião, não são nem mesmo suficienteno País, em decorrência da natureza mesma do serviço que prestam.
mente candentes, para retratar a realidade do que estão passando aqueles traSendo conscientes da essencialidade de seu ramo, porque facilmente não balhadores que hoje representam a cristalização do processo de um sindicalissão substituíveis, é a única classe que pôde se organizar a este nível para rei- mo autêntico rie5te País. E a democracia terã que passar, forçosamente, pela
vindicar, de acordo com a lei, os seus interesses legítimos e impostergâveis. autonomia e pela liberdade sindicais, o que está sendo conseguido, na sua luEntão, hã um interesse, agora, de esmagamento da classe trabalhadora, por- ta, pelos trabalhadores organizados que estão elegendo lideranças autênticas
que os outros segmentos assim haverão de raciocinar: se eles não consegui- para as suas organizações de classe. Fica a,qui a minha resposta ao Líder do
ram, se eles não obtiveram sucesso, corno nós c_onseguiremos?
Governo. Na verdade, queremos o diálogo, queremos demonstrar aqui que o
aumento do índice de produtividade de 7% não é inflacionário, como o GoO Sr. Evandro Carreira (PMDB - AM) - Muito bem!
verno estã dizendo através do Sr. Delfim Netto. Pelo contrário, somado ao
O SR. LEITE CHAVES (PTB - PR)- Os cinemas de Brasilia estão INPC, dã um número inferior-ao nútrtefo, ·com o estardalhaço publicado na
mostrando um filme muito interessante chamado ~·z", que retrata um instan- imprensa, equivalente ao índice inflacionário do mesmo período. Portanto,
te histórico da noite de amargura por que passou a Grécia. E aquilo bem que não é verdade. Os trabalhadores brasileiros tiveram os seus salârios compripoderia ser um capítulo vãlido desta Revolução de 64. Ali o aparelho policial midos durante muito tempo e é juSto que agora lutem, não por um aumento
assassina a um deputado da Oposição, e procurando esconder a responsabili- relacionado com o índice de produtividade, mas por um aumento real dos
dade dos mandantes. A certa altura de seu discurso dizia o Deputado assassi- seus salários, porque merecem, porque isto é justo, porque isto ê legítimo,
nado: ••Eles desejam que os empregados sejam analfabetos, que ganhem pou- porque escamotearam uma grande parte do valor do seu trabalho para
co, que sejam sabujos para serem mais facilmente manipulados".
acumulá-lo nas mão de minorias privilegiadas atreladas ao capital internacioQuem não sabe que nas economias subalternas, atrasadas como a nossa, nal. E é aí que o Governo entra como testa-de-ferro desses interesses. Não eshã o interesse de que o operariado continue atrasado para facilmente ser obje- tou aqui acusando o governo de mâ fé, todo o Governo, não. Uma parte desto de manobra? Eles relutam em conceder maior salário e o reconhecimento te Governo é de mã fé, mas a outra é de equívoco de concepção desta realidada estabilidade. E os operários quando reclamam o fazem com justiça, por- de. Isto é discutível, este equívoco é discutível e está sendo discutido, agora,
que se voltarem ao trabalho sem a asseguração desse direito, serão destituídos até mesmo nos setores militares importantes, como o General Andrada Serpa
às centenas. Num país como o nosso ê jtisto que o instituto da estabilidade seja e como o General Airosa, os quais acabam de dizer à Nação que não se pode
restabelecido pois do contrário não haverâ segurança alguma para o exercício entre_ga~ o setor energético às multinacionais, porque este setor é estratégico à
das atividades daqueles que estão preparados para o seu mister. Enquanto no segurança nacional. E este Governo estâ pretendendo entregã-lo todo e até o
BraSil uma pessoa estã no emprego, sete outras estão na expectativa, desem- PROÁLCOOL à influência das multinacionais! Desculpe--me o aparte tão
pregadas ou subempregadas, aviltando os serviços daqueles que por rpão de alongado Ex•., mas era preciso. Muito obrigado.
qualificação ou de circunstâncias chegaram a exercê-lo.
O SR. LEITE CHAVES (PTB-PR)- Agradeço a V. Ex• a oportuniCom muito prazer ouço V. Ex•
dade do aparte que foi expressivo e um depoimento, porque V. Ex• inclusive
O Sr. Henrique Santillo (PT - GO) - Nobre colega oposicionista, esteve com os trabalhadores que se encontram em greve. É um depoimento
Líder do PTB, hã pouco me foi negado um aparte pelo Líder do Governo nes- eloquente, que retira qualquer dúvida acerca da seriedade dos termos em que
ta Casa. Eu prefiro acreditar, por terem sido sempre os meus apartes extrema- foi redigida a nota que V. Ex• acaba de ler.
mente corteses, que tenha sido menos uma indelicadeza do ilustre Líder do PDS
Sr. Presidente, acho que o caso comporta ainda outras reflexões! Onde é
do que propriamente um hábito conservado pelo Governo, durante qua- que estã se operando essa greve? A greve estâ se operando no setor automose 16 anos, do monólogo. Nós queremos o diálogo, estamos buscando o bilí'itico nacional. Por mais belos que sejam os nossos carros e ruins, porque
diálogo, o diálogo democrático. Muito bem. Disse o Líder do Governo, pela são os piores do mundo- os carros do Brasil duram dois anos e meio, na EuLiderança do Governo nesta Casa, o ilustre Senador Aloysio Chaves, que não ropa duram dez anós e outros hã com 30 anos de durabilidade-, os carros
houve chantagem sobre os trabalhadores nem violência. Ora, se as admoes- nacionais atingem os percentuais mais baixos do mundo de durabilidade.
tações e ameaças do Ministro do Trabalho feitas através dos meios de comu- Quer dizer, na preocupação de fazer com que os carros nossos sejam de connicação, aos trabalhadores do ABCD e de todo o interior paulista, antes da sumo, se força que um país pobre como este seja obrigado a comprar carros
decisão do TRT de São Paulo, de que haveria intervenção sindical no ABC que durem dois ou três anos apenas, quando isso não se admite mais no munnão é chantagem, não sei o que é chantagem mais; não é ameaça, eu não sei o do. Queremos dizer o seguinte: não é uma indústria essencial. Se a indústria
que é ameaça mais. Se o fato de terem colocado policiais armados às portas nacional de automóveis fosse fechada hoje não haveria prejuízo maior para a
dos Sindicatos para atormentarem os trabalhadores que de sua sede livre en- Nação. Ela não é indústria eSseilcial, porque ela não atende sequer às necessitravam e saiam e o fato de terem colocado helicópteros do Exército Nacional dades bãsicas de 30% da população. Se essa indústria fosse transformada em
sobrevoando a menos de 50 metros de altura uma assembléia de trabalhado- indústria para ôilibus, para trens, quer diZer, ela teria uma importância
res de São Bernardo não é: ameaça de violência, eu não sei mais o que é maior, mas o equívoCo em que o Governo submete determinados setores, é o
ameaça de violência contra os trabalhadores deste País. Ora, o que está ha- seguinte: todos sabem que o País está à beira da falência. Não sucumbe apevendo é um permanente ato de dissimulação e de hipocrisia do Governo. A nas em razão do princ[pio da soberanil!l. Mas ela estã numa situação falimen-
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tar porque não tem condições de tomar empréstimos para pagar os juros que
deve, em razão, inclusive, do grande gasto de dólares para a aquisição de petróleo. Por conseguinte, se gastamos fábulas enormes com importação de petróleo, atentaríamos para os interesses nacionais se, por qualquer forma, reduzíssemos a importação de petróleo. E quem mais consome petróleo no País
é a indústria automobilística. Então o Governo concede, freqUentemente, aumentos de preços dos automóveis; mas, por que não liberar? O automóvel,
neste Pais, consome gasolina, que custa os olhos da Nação, deveria ter o seu
preço liberado, o seu preço, ao contrário, deveria ser excessivo, embora houvesse redução para os carros que fossem feitos com base no álcool,
estabelecendo-se até uroa competiÇão de preços. Por que razão essa preocu~
pação do Governo em manter automóveis a preços baixos, quando eles consomem gasolina e são apenas conveniência para uma classe média, ou classe
alta? Qual o interesse em que isso exista? Porque estimular uma indústria consumidora de um produto importado a níveis tão oneros-os?
Acho que os preços deveriam ser elevados, ou ser liberados e que se concedesse aos empregados que atuam no setor, que não é de alta essencialidade,
o direito de disputa salarial.
Sr. Presidente, se hã um ponto que merece reflexões maiores é estaquestão, porque há uma contradição nisto: reduzir preço de automóveis, forçar o
seu consumo, para que eles consumam mais gasolina, que custa ao Pais somas enormes. Sr. Presidente, é um caso que merece mais reflexão. Agora,
quanto ao fato de o Governo não estar aliado a multinacionais, isso é negar a
verdade, porque estã, evidentemente. Quantos Ministros- e nós estamos denunciando isso hã cinco anos - saem dos ministérios, vão para as multinacionais, saem das multinacionais e Vão para os ministérios e muitos deles não
têm nem escrúpulos? Nunca tendo exercido postos públicos, procedem como
empregados de empresas, vão realizar os interesses dessas empresas. Houve
um até que era ligado a empresas de telecomunicações no passado e que não
fez outra coisa no ministério senão criar meios a todo o custo para que essa
empresa tivesse grandes negócios, grandes resultados. Quem nega isso? E
aqui diariamente não se den.unciam ministros que são defensores da multina~
cionais, que são delas dependentes, que são vinculadas a elas; por motivo de
emprego relação de cargos direcionais?
Agora, Sr. Presidente a última denúncia: não hã documento oficial de
que o Governo esteja impedindo, mas oficiosamente está concl?.'nando os
empresários para que não façam acordos e esmaguem os operãrios, os desmo~
ralizem em suas pretensões, aié mesmo como ameaça aos demais, que estãO
em situação de inferioridade econômica, para que não ousem vir a preitear
salários. Enquanto isso vi_ no_ Rio de Janeiro um greve singularíssima que em
nenhum período anterior a 1964 ocorreu. Greve de o{iciais da Política Militar
e do Corpo de Bombeiros, coisa que jamais existiu. Chegaram até mesmo a
deixar o Governo Estadual - ao que eu soube- preso, porque prenderam~
lhe o motirista por seiS horas consecutivas. Não houve uma palavra do Governo. Outra coisa: em setores essenciais onde a greve não pode existir . .É verdade, o Governo da Guanabara que até no passado se dizia de Oposição, mas
era um Governo meio õficioso. Hoje-ele se coloca ao lado dos partidos oposicionistas e chega a sofrer um constrangimento desses. Isso é o que me parece
grave. Não haver interferência nenhuma onde deveria haver. E surgiram interferências manifestas e veladas riüm setor em que, a lei da autonomia da
vontade deve prevalecer na discussão salarial, que é o caso do ABC.
Por todos esses motivos eu não concordo com o ilustre, Líder Aloysio
Chaves, representante do Governo n·esta Casa, quando será a nota intencional. A nota reflete uma realidade. E se ela fosse submetida a consenso nacio•nal não tenho dúvida nenhuma de que ninguém iria discordar dos seus termos. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, requerimento que
será lido pelo Sr. !•·Secretário.
E lido o seguinte

REQ{]E;RIMENT()_N•S6, DE1980_
Requeremos urgência, nos tefmos dO art. 371, alínea b, do Regimento,
para o Projeto de Resolução nv 3, de 1980, que reduz alíquotas mãximas do
Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias.
Sala das Sessões, 10 de abril de 1980.- José Lins, pela liderança do PDS
- Leite Chans - Agenor Maria - Affonso Cam_argo - Itamar Franco Dirceu Cardoso- Jorge Kalume- Gastão Müller- Adalberto Sena- Nel·
son Carneiro - Alexandre Costa - Teotônio Vilela - Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O requerimento que vem de ser
lido será objeto de deliberação após a Ordem do Dia, nos termos regimentais.
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 19-Secretário.
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São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 46, DE 1980
Permite aos assalariados a utilização do FGTS para o custeio de
curso superior fe~to pel~ próprio interessado ou por seus dependentes.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O art. 8•, da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, passa a viger com as seguintes alterações:
"Art. 8•

.....•..•.•...•......••...•........•.. ·--· ...

I I - ......... ····· .... ························ ······
f) para o pagamento de anuidade de instituição de ensino superior, frequentada pelo empregado, por sua esposa ou filhos.
III- durante a vigência do contrato de trabalho, a conta somente poderá ser utilizada na ocorrência das hipóteses previstas nas
letras b, c e f, do item II deste artigo".

Art. 29 O Poder Executivo.- ouvindo o Banco Nacional da Habitação,
regulamentará esta lei no pra~o de 60 (sessenta) dias.
Art. 39 Esta lei entrarã em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Justificação
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, introduzido em nossa legislação social pela Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, apresenta além de
outros aspectos, o carâtcr de um pecúlio que pode ser utilizado pelo empregado em circunstâncias especiais, expressamente previstas no art. 89, da referida
lei.
Não se cogitou, entretanto, na legislação instituidora do FGTS, da possibilidade de utilização da conta vinculada para o pagamento de anuidades
escolares relativas a curso de níveis superior frequentado pelo próprio empregado ou por seus dependentes.
Sería de rigorosa justiça ensejar·se ao trabalhador essa possibilidade,
pois, como é de conhecimento geral, as anuidades escolares são extremamen~
te elevadas, particularmente nas escolas superiores, o que onera excessiva~
mente a magra bolsa dos assa1ariados ou os impede de prosseguir seus estudos.
Nesse sentido, oferecemos à consideração do Senado o presente projeto,
que se origina de sugestão que nos foi apresentada pelo Dr. Celso Affonso
Garreta Prats, professor universitário e membro do Ministério Público de
São Pae~lo.
Sala das Sessões, 10 de abril de 1980. - Franco Montoro.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966
Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências.

Art. 89 O empregado poderá utilizar a conta vinculada, nas seguintes
condições conforme se dispuser em regulamento:
I - no caso de rescisão sem justa causa, pela empresa, comprovada mediante declaração desta, do Sindicato 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 poderã ser livremente utilizada;
II- no caso de rescisão, pelo empregado, sem justa causa, a
conta poderá ser utilizada, parcial ou totalmente; com a assistência
do Sindicato da categoria do empregado ou, na falta deste com a do
representante do Ministério do Trabalho e Previdência Social
(MTPS}, nas seguintes situações devidamente comprovadas:
a) aplicação de capital em atividade comercial, industrial ou
agropecuária, em que se haja estabelecido individualmente ou em
sociedade;
b) aquisiÇão de moradia própria nos termos do art. 10 desta
Lei:
c) necessidade grave e premente, pessoal ou familiar,
d) aquisição de equipamento destinado a atividade de natureza
autônoma:
e) casamento do empregado do sexto feminino.
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III -durante a vigência do contrato de trabalho, a conta somente poderá ser utilizada na ocorrência das hipóteses previstas nas
letras b e e do item II deste artigo.
(Às Comissões de ConstituiÇão e Justiça e de Legislação Social.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 47, DE 1980
Acrescenta dispositivo ao art. 483 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), e dá outras providências.

O Congrésso Nacional decreta:
Art. I• O artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)Decreto-lei n9 5.452, de 111 de maio de 1943- passa a vigorar com o acréscimo da letra h, seguinte:
"Art. 483.
h) o empregador ou seus prepostos incumbirem-no de carregar

ou transportar valores pertencentes à empresa, fora do seu local de
trabalho, sem que, da respectiva relação empregatícia, conste especificamente tal obrigação."
Art. 29
Art. 39
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Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

É comum o abuso de autoridade do empregador ao exigir que emprega-

dos seus carreguem ou transportem valores da empresa, fora do sea local de
trabalho, sem que, a isso, estejam contratualmente obrigados.
Tal procedimento tem motivado inúmeros dissabores, prejuízos materiais c morais, e, atê mesmo, tragédias aos empregados.
Não ê raro acontecer que, por circunstâncias fortuitas, derivadas de roubo ou furto, seja o empregado responsabilizado pelo evento, obrigado às indenizações exigidas pelo patrão, e, quase sempre, demitido por justa causa.
Cremos que a ·presente proposição ensejará ao empregado negar-se ao
cumprimento de ordnes nesse sentido, e, simultaneamente, lhe dará o direito
às indenizações a que fizer jus, inclusive rescisão de contrato, nessa hipótese
em que o empregador se exceda, impondo-lhe tarefa perigosa não prevista em
sua relação de emprego.
Sala das Sessões, I• de abril de 1980. - Gastão Müller.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO·LEI N9 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Lei, do Trabalho

Art. 483. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando:
a) forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesas por lei, contrários aos bons constumes, ou alheios ao contrato;
b) for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com
rigor excessivo;
c) correr perigo manifesto de mal considerável;
d) não cumprir o empregador as obrigações dO contrato;
e) praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou gessoas de sua
família, ato lesivo da honra e boa fama;
f) o empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salviem
caso de legítima defesa, própria ou de outrem;
g) o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de
forma a afetar sensivelmente a importância dos salários.
§ 19 O empregado poderá suspender a prestaÇão dos serviços ou rescindir o contrato, quando tiver de desempenhar obrigações legais, incompatíveis
com a continuação do serviço.
.,
§ 29- No caso de morte do empregador constituído em empresa individual, ê facultado ao empregado rescindir o contrato de trabalho.
§ 39 Nas hipóteses das letras de g, poderá o empregado pleitear a rescisão de seu contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações,
permanecendo ou não no serviço atê final decisão do processo.
{Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e
de Finanças.)

O SR. PRESIDENT• (Luiz Viana) - Os projetos lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretário.

E lido o seguinte
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REQUERIMENTO N• 57, DE 1980
Exm9 Sr.
Presidente do Senado Federal
Nos termos do Regimento Interno, requeiro a V. Ex•, ouvida a Casa,
seja designada sessão especial para que o Senado Federal possa comemorar o
Centenário de morte de Duque de Caxias, que o-correrá no próximo dia 7 de
maio.
Justificação
Não basta disposição para fa:Z-er o que deve ser f~ito; é imperioso trocar a
disposição pelo trabalho efetivo!
Nenhum outro estadista ou militar brasileiro praticou mais esta filosofia
- eu ousaria dizer do berço ao túmulo -do que Luiz Alves de Lima e Silva,
o glorioso Duque de Caxias cuja vida se funde com a própria História do Brasil.
Só mesmo estricta obediência às praxes parlamentares força o autor des~
te Requerimento a justificâ-lo!
O soldado ilustre, cuja linhagem militar se perde no tempo, foi um filho
amado da vitória. Mas daquelas vitórias que levam à paz e conduzem à liberdade. Por isso mesmo figura nos fatos de nossas exis~ência de nação livre com
a inolvidável figura do Pacificador.
Ao Exército Brasileiro, de que ê o imortal Patrono, serviu, continuamente, por setenta e dois anos, dos quais sessenta e dois em permanente atividade.
A efeméride que assinala o primeiro centenário de sua morte é uma data
brasileira, ciVil e militar. As horas terríveis, mas heróicas, da ..abrilada" e da
"balaiada", da usedição de Sorocaba" e da ••rebelião de Barbacena", dos
..Farrapos" e da "Cisplatina" e, culminando tudo, do Paraguai, foram todas
vividas por aquele cujo nome é um estandarte de glórias nacionais.
Mas Caxias, como seu Pai, repetia, com Gambetta: "Quando nos tornamos soldados não deixamos de ser cidadãos".
Daí porque veio ter ao Senado, para continuar sendo cidadão sem deixar
de ser soldado.
E nesta Casa - desde 11 de maio de 1846 até o desenlace, em 7 de maio
de 1880- por trinta e quatro anos seguidos, com o interlúdio de três presidências do Conselho- exercita a representação com que honrado pela gente
sul-rio-grandense;-que nele tivera o libertador e O apaziguador.
Creio rever aqUelas 'horas extraordinárias, e me comovo relembrando a
cena. Reencontro Caxias, após o cumprimerito das formalidades legais de sua
investidura, dirigindo-se às bancadas, sentando~se junto a uma nobre figura e
murmurando, respeitoso: ••som dia, meu pai".
O destino reunia ali, no Senado do Império, o ex-Regente, General Francisco de Lima e Silva e seu ilustre filho, o então Conde de Caxias. Um e outro
irreprochâveis servidores da Nação!
Como brasileiro, honro-me de assinar este requerimento que visa às
glórias do nosso passado e às esperanças do nosso futuro.
Sala das Sessões, 10 de abril de 1980. - Murilo Badaró
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O requerimento lido será votado
após a Ordem do Dia, rios termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Presidência, de acordo com deliberação anterior do Plenãrio, comunica que o tempo destinado aos oradores
do Expediente da sessão do próximo dia 17 será dedicado a homenagear o jurista Pontes de Miranda, designando-como orador o nobre Sr. Senador Paulo
Brossard.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

José Guiomãrd- Eunice Michiles- Henrique de La Rocque- ·Mauro Benevides- Dinarte Mariz- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Marcos Freire- Gilvan Rocha_--Moacyr Dali~- Amaral Peixoto- Nelson
Carneiro - Tancredo Neves- Amaral Furlan- Franco Montoro- Lázaro Barboza- Vicente Vuolo- Pedro Pedrossian- Saldanha Derzi- Affonso Camargo - Pedro Simon - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Está finda a Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 178,
de 1976- Complementar, do Senador Italívio Coelho, que acrescenta parãgrafci ·único ao art. 34 da Lei Complementar n9 ll, de 25

824

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Sexta-feira 11

de maio de 1971~ estabelecendo prescrição qUinqUenal para importâncias devidas ao FUNRURAL, tendo
PARECERES, sob -n's 890 a 893, de 1978 e 1.171 a 1.175, de
1979, das Comissões:
-de Constituição e Justiça- J9 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade e, no mérito, favorável; 29 pronuncia~
mento: pela constitucionalidade e juridicidade da Emenda de Plenário e, no-mérito, favOi'ãvel; J9 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do Substitutivo da Comissão de Finanças, e,
no mérito, favorável;
-de Agricultura -J9 pronunciamento: favorável; 29 pronuncia~
mento: favorável à Emenda de Plenário;
-de Legislação Social- J9 pronunciamento: favorável; 29 pronunciamento: favorável à Emenda de Plenário;
--de Finanças - J9 pronunciamento: contrário ao Projeto; e 29
pronunciamento: favorável à Emenda de Plenário nos termos de
substitutivo que apresenta.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário.
E lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N' 58, DE 1980
Nos termos do art. 350, combinado com a alínea c, do art. 310, do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de Lei do Senado
n9 178, de 1976-Complementar, a fim de ser feita na sessão de 16 do corrente.
Sala das Sessões, 10 de abril de 1980. Jorge Kalume.
O SR. PRESfDENTE (Luiz Viana)- De acordo com a deliberação do
Plenário a matêria sai da-Ordem do Dia para a ela retornar no próximo dia 16
de abril.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 2:
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dos que guardam ou aplicam dinheiros públicos, tomada de contas,
responsabilidade, direito orçamentário, pensões, etc ...
Lei Sobre "matêria financdra" ê aquela que incide direta e imediatamente sobre os recursos financeiros do Estado, aumentando-os
ou diminuindo-os. É financeira a lei do orçamento anual. É de Direito financeiro a Lei n9 4.320/64 que fixa as normas geráis para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Lei que permite a emissão de determinada quantidade de papel moeda é lei sobre matéria
financeira. Lei que disciplina a autorização ou fiscalização da emissão do papel moeda é lei de direito financeiro.
Se a distinção já Se fazia notar na Carta de 1946, com muito
mais razão haverá de se distinguir no diploma de 1969.
A proposição por nós apresentada tem por finalidade instituir
novos critérios de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios. É matéria de direito tributário não somente do ponto de
vista formar, POis se acha inserta no Código Tributário Nacional
(art. 91 da Lei n• 5.172/66), mas também do ponto de vista material
pois disciplina a distribuição de rendas tributárias. Desta forma, a
restrição constante do item I, do art. 57, não poderia alcançã~la.
Não fossem suficientes os argumentos até aqui aduzidos, poderíamos_ acrescentar outro relativo à interpretação teleológica do
texto em questão. Neste particular pode o intérprete ver no art. 57,
item I, ou bem uma norma destinada a cercear tanto quanto possível a iniciativa 'parlamentar, ou bem uma norma visando assegurar
um equilíbrio desejável nas relações entre _os Poderes da Urü~o.
Ao se aceitar o primeiro entendimento, estarí~mos implicitamente reCOnhecendo que a intenção, velada ou não, do constituinte
foi a de bloquear a atívidade dos congressistas de forma a tornar o
Legislativo completamente inerte e submisso.

Não se pode negar que a quase totalidade dos projetas de lei
Votação, em turno único (apreCiação preliminar da constituversando sobre direito público têm, mediata ou imediatamente, cocionalidade, nos termos doa art. 296 do Regimento Interno), do
notação financeira, estando assim respectiva iniciativa vedada aos
Projeto de Lei do Senado ri9 305, de 1977- COmplementar, do Separlamentares. A tese certamente não traduz o pensamento dos lenador Itamar Franco, que dá nova redação aos§§ 29, 39, 49 e_59, e
gisladores de 1969.
acrescenta parágrafOs (antígo.S e novos) à Lei n9 5. 172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), tendo
E aqui, Sr. Presidente, é que peço a atenção da CaSa para o que acabei de
PARECERES, sob n•s 222 e 1.233, de 1979, da Comissão:
dizer:_
-de Constituição e Justiça- }9 pronunciamento: pela inconsAcreditamos que a norma tem por finalidade reservar ao Chefe
titucionalidade, com voto vencido dos Senadores Tancredo Neves,
do Poder Executivo tão-somente a iniciativa daquelas leis que, inciCunha Lima, 'Hugo RamoS e Lázaro Barboza; 29 pronunciamento
dindo direta e imediataménte sobre os meios financeiros do Estado,
(reexame solicitado em Plenário): pela inconstitucionalidade.
poderiam afetar de maneira nociva o cumprimento da lei orçamenEm votação o projeto, em turno único, quanto à constitucionalidade.
táriabem como o desempenho administrativo da Nação. Este enConcedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
tendimento está, inclusive, em harmonia com o texto do art. 57.
como um todo. posto que as questões enunciadas nos demais itens
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para encaminhar avoestão intimamente ligadas aos interesses da administração e às
tação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
funções privativas do Presidente da República. Cumpre notar que
O Relator do meu projeto é o Senador Aderbal Jurema que, apesar de
esta interpretação é a única condizente com os princípios de harmoelogiar a proposição, argUiu pela sua inconstitucionalidade, face ao art. 57 da
nia e independência que devem reger as relações entre os Poderes da
Constituição.
União.
Eu me permito, então, Sr. Presidente, trazer, ainda de acordo com a miA matêria, Sr. Presidente, ê, como disse, de Direito Tributário; eu não
nha justificativa, argüiÇãó contrâria ao ilustre Relator:
posso entender que o Plenário do Senado, nesta tarde, vã mais uma vez cerCamo ponto de partida convém ressaltar que o artigo 57, em cear a iniciativa do parlamentar, numa hora em que se pretende dar ao Cooseus diversos ítens, estabelece uma exceção à regra geral contida no gresso Nacional as prerrogativas que nós desejamos para uma melhor harmoartigo precedente:
nia dos poderes constituídos.
Quanto ao mêrito, Sr. Presidente, o que pretendemos nós? ~ tirar do
Art. 56 - "A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou
Comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ao Pre- Fundo de Participação dos Municípios apenas o critério neutro que hoje exissidente da República e aos Tribunais Federais com jurisdição em te. Qual ê, hoje, esse critêrio neutro? f: o critério apenas da população: o mutodo o território nacional."
nicípio recebe mais porque tem uma maior população. Poderia parecer um
A boa doutrina manda interpretar ' estritamente os dispositi- contra-senso nosso estarmos defendendo, neste momento, que se aplicasse
vos que instituem exceções às regras gerais firmadas pela Consti- índices sociais para o Fundo de Participação dos Municípios. Poderíamos
tuição" (Carlos Maximiliano Ob. cit. pág. 370).
alegar que o problema _dos municípios maiores exigiria maiores recUrsos.
Desta forma não seria lícito interpretar o artigO 57, item 1, Mas, Sr. Presidente, vamos recordar aqui o empobrecimento dos Estados e
como englobando em seus dizeres todo o campo específico do direi- Municípios -no caso particular, dos Municípios. Praticamente, o pequeno
to financeirO e tributário. Diríamos mesmo que um entendimento muniCípio brasileiro, hoje, vive de receitas federais transferidas e, praticamen-,
de tal natureza só poderia decorrer de um exame superficial e levia-~ te, o pequeno município brasileiro - e digo ist~, tendo, por base, o meu Estado
de Minas Gerais - vive, praticamente, do Fundo de Participação dos Muno do texto.
Pontes de Miranda, com sua habitual precisão, jã distinguia, na nicípios. Pretendo, então, uma muditnça nesta sistemática do Fundo de Participação dos Municípios.
Constituição de 1946, os dois conceitôs.
Para o festejado autor o direito financeiro compreende "as norO Senado Federal aprovou o projeto de nossa autoria, e que se encontra,
mas gerais para a administração-da fazenda nacional, estadual, ter~ hoje,_na Comissão de Coristituição--e Justiça da Câmara dos Deputados em
ritorial, distrit'al e münicipal ainda relativas a receita e· despesa, arre· que eu altero o Fundo de Participação dos Municípios, permitindo, Sr. Presicadação, fiscalização e distribuição, desempenho das atribuições dente, uma maior ciUtonomia às municipalidades e que as próprias Câmaras_
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Municipais elaborem a destinação dos Fundos de Participação dos MunicíCom a palavra para encaminhar a votação, o nobre Senador Franco
pios.
Montoro.
Hoje, o que pretendo eu? Pretendo alterar esse Fundo, face aos indicadoO SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP. Para encaminhar a vores sociais, indicadores sociais não inventados pelo Senador da Oposição, não tação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
inventados pelo Partido da Oposição, tílã.S- do próprio Governo.
A inscrição do nobre Líder da Maioria revela já a importância do assunQuando eu digo no art. 19:
to. Trata-se_ de matéria que tem sido objeto de grandes discussões na Comissão de Justiça.
u§ 29 A distribuição da parcela referida no inciso II deste artiO presente projeto no seu mérito recebeu, como em nenhuma outra
go do Fundo de ParticipaÇão dos Municípios far-se-ã considerando
o Sistema de Indicadores Sociais, organizado pela Fundação IBGE, oportunidade, um elogio do Relator Senador Aderbal Jurerna nos seguintes
termos:
do qual constarão os seguintes itens e subdivisões:
I - População
Na verdade, trata-se de uma das proposições mais bem elabomortalidade infantil
radas já encaminhadas à minha atribuição de Relator, oferecendo,
além do texto de alto interesse público, uma justificação judiciosa e
expectativa de vida
brilhante, autêntico ensaio jurídico sobre problemas doutrinârios
relação de dependência
que têm suscitado, nesta Comissão, veementes e prolongados deba~
percentagem de menores
tes.
II - Emprego e Remuneração do Trahalho
emprego fixo
Trata-se de uma proposta de reforma na Legislação Tributâria; ViSaiido
beneficiar os municípios brasileiros.
horas trabalhadas por semana
Contra a proposta levantou-se a preliminar da sua inconstitucionalidapessoas remuneradas até 1 (um) salário míninio
menores na força de trabalho
de, alegando-se que a proposiÇão se refere à matéria financeira, e que -o ait
57, item I, da Constituição, estabelece:
III - Proteção ao trabalhador
..É de competência exclusiva dO Presidente da República a initrabalhadores com carteira assinada
cobertura de programas de segurança e higiene
ciativa de leis que:
cobertura de Previdência Social
I - disponham sobre ma.téria financeira."
sindicalização
Esta matêria jâ foi amplamente debatida na Comissão de Constituição-e
Justiça, e a tendência predominante, após brilhante estudo feito pelo Senador
IV - Orçamentos familiares
distribuição da população e das famílias por extratos de renda Italívio Coelho, fez prevalecer aquela orientação mais condizente: em priméiro lugar, com as prerrogativas e a natureza do Poder Legislativo; e, em segunV - Educação. Preparação de mão-de-obra
do, com o próprio texto da Lei Maior, porque o art. 57 dispõe sobre a matéria
alfabetização
em vários inCisos e faz nítida distinção entre matéria financeira e Direito Trinúmero médio de anos de escolaridade da população
butário.
qualidade da educação
Este projeto, Sr. Presidente, como muito bem disse o Senador Itamar
retenção e evasão escolar
Franco, reforma a Legislação Tributária, para vigorar a partir dos exercícios
profissionalização
seguintes. Matéria financeira, no Sentido estrito a que se refere o art. 57, inciVI- Saúde
so I, da Lei Maior, é que significa aumento de despesa para aquele exercício,
número de filhos vivos/filhos nascidos
aquele que iria perturbar o exercício financeiro, o cumprimento da Lei Orçadisponibilidade de médicos e de leitos por habitantes
mentária.
população atendida em serviços de ambulatório
Esta diStinÇão- como muito bem lembra o Senador Itamar Francoincidência de endemias
foi feita por -grandes autores. Entre outros, S. Ex• citou Pontes de Miranda.
Para sustentar a tese do Senador Italívio Cç)elho, da maioria da Comissão de
VII - Nutrição
Constituição- e Justiça, naquele e em outros pareceres, o ponto de vista
consumo de calorias e proteínas
lembrado pelo Senador Itamar Franco é que a própria Constituição, pela leiVIII - Saneamento bãsico
tura atenta dos -seus dispositivos, noS-leva a mesma conseqUência. Se não vedomicílios com água potável
jamos. Diz o-art. 57, inciso IV, que é da competência exclusiva do Presidente
domicílios com ligação de esgotos
da República iniciativas de leis que:
IX - Habitação
uDisponham sobre organização administrativa e judiciária;
natureza da habitação
matéria tributária e orçamentária, serviçoS públicos e pessoal da adocupantes por cômodo
minisfráção -do Distrito Federal."
forma de ocupação
Sr.
Presidente,
aqui se trata de competência sobre o Distrito Federal, e a
iluminação elétrica
Constituição estabeleceu expressamente que é da competência do Presidente
Veja, Sr. Presidente, então, que nós estamos mod"ificando,- estamos pe- da República a iniciativa de lei sobre matéria tributãria, quando se tratar de
dindo a aplicação do Fundo de Participação dos Municípios. E é importante assunto do Distrito Federal. Fora daí, não. Jâ se estivessem abrangidas a maque o Senado atente para esta votação, nesta tarde, não só quanto à sua cons- téria tributária e matéria financeíia; não havia razão de ser para este disposititucionalidade, mas, também, quanto ao mérito do projeto apresentado.
tivo. Torna-se-ia'contraditório o texto cotíst_it_ucion8.1. Esta distinção existe.
O critério, hoje, é um critério neutro, critério apenas baseado na popu- Ela é sustentada pelos doutrinadores, é de experiência normal, e, acima de tulação. Somente para as capitais se leva em consideração a renda per capita do, é do interesse das prerro__gativas do Poder Legislativo.
dessas capitaís; mas em relação aos mUnicípios, repito enfaticamente, o criA quem cabe dispor sobre matéria tributária setlão ao Parlamento?! A
tério é neutro, apenas populacional.
razão de ser dos Parlamentos, da sua história, foi precisamente esta: represenPor isso, Sr. Presidente, ao encaminhar a votação do meu projeto, na es- tam uma forma de fiscalização das iniciativas do Executivo. A grande compeperança primeiro de que o Senado entenda que não se trata de matéria finan- tência do Poder Legislativo ê esta.
ceira - eu gostaria meSmo que, nesta -rur-de, o Senado se detivesse no exame
Há um artigO que limita a iniciativa em ~ria financeira, mas é evidendesse projeto, que o examinasse cuidadosamente, evitando que, mais uma te que aqui a interpretaÇão deve ser restritiva. Não se pode apresentar uma lei
vez, iniCiativa -de um parlamentar esbarre, como sempre, num relator que res- que aumente a despesa no exercício - isto seria a maféria financeira; mas as
peitamos, mas que entende que uma matéria como essa_ seja matéria financei- disposições de ordem tributária, evidenteffiente, são de ordem geral, são norra, quando nós entendemos ela que é de Direito Tributário.
mas gerais e abstratas, são leis propriamente ditas, para vigorar em caráter
Era o que tínharnoa a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
permanente e para o futuro. Esta distinção já foi fCita na Comissão de ConstiO Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Sr. Presidente, peço a palavra para tuição e Justiça.
Por isso que, Sr. Presidente, endossando as razões aqui trazidas pelo Seencaminhar a votação.
nador Itamar Franco, sugiro que -se requeira a volta desta matéria à ComisO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Jâ havia solicitado a palavra para são de ConstituiÇão e Justiça, para que não haja disparidade de pareceres diencaminhar a -votação o Senador Franco Montoro. V. Ex• falará em seguída. ferentes sobre a mesma proposição.
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Mas, Sr." Presidente, tenho aberto o meu espírito ao reexame de todas as
matérias, de todas as questões, principalmente as de ordem jurídica. Não obstante, tenho ponto de vista já fixado. Eu, como qualquer membro desta Casa
- todos voltados para os interesses do País-, estamos prontos a reexaminálo os temas relevantes quantas vezes for necessário.
Somente por esta razão, Sr. Presidente, em matéria de natureza jurídica
tão importante, é que aquiesço~ em nome da Maioria, ao requerimento do
nobre Senador Franco Montara, mas fazendo, por ser assunto técniCo e por
integrar a Comissão de Constituição e Justiça, este reparo indispensável
quanto à parte constitucional.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
E lido o seguinte
Aprovado.
Em conseqüência, a matéria volta· à Comissão de Constituição c JustiÇa
REQUERIMENTO N• 59, DE 1980
para o reexame solicitado.
Nos termos do art. 350, combiliado COID a "ãlínea .. B", do art. 310, do
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 3:
Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de Lei do SeVotação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constiR
nado n9 305, de 1977-Complementar, a fim de que seja encaminhado_ao
tucionalidade e juridicídade, nos termos do art. 296 do Regimento
reexame da Comissão de ConstitUição e Justiça.
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 75, de 1979, do Senador
Sala das Sessões, 10 de abril de 1980, Senador Humberto Lucena.
Franco Montoro, que dispõe sobre a transmissão, por emissoras de
O SR. PRESIDENTE (Ltiiz Vlima)- Em votação o requerimento que
Rádio e Televisão vinculadas à União, de programas de debates
acaba de ser lido.
sobre problemas brasileiros, e dâ outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 220 e 960, de 1979, da Comissão:
O Sr. Aloysio Chaves (PDS-PA)- Sr. Presidente, peço a palavra para
- de Constituição e Justiça- )9 pronunciamento: pela inconsencaminhar a votação.
titucionalidade e injuridicidade, com voto vencido dos Senadores
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra a V. Ex•
Cunha Lima, Tancredo Neves, Hugo Ramos e Lãzaro Barboza, vo~
O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS-PA. Para encaminhar a votação).
tando pela in)uridicidade os Senadores Helvídio Nunes e Aloysio
-Sr. Presidente e Srs. Senadores, o primeiro reparo que tenho a fazer às paChaves; 29 pronunciamento: no sentido de que a Emenda apresentaM
da não sana o vício argUido.
lavras do nobre Senador Franco Montoro é que não há uma orp.issão da Comissão de Constituição e Justiça com relação a este piojeto nem ao parecer
Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. }9-Secretârio
inicial que foi lido por S.-Ex•, e também mencionado pelo Senador Itamar
Franco.
E lido o seguinte
Este projeto jã havia sido arquivado com parecer da Comissão de ConsREQUERIMENTO N• 60, DE 1980
tituição-e Justiça. Foi desarquivado e, na forma regimental, encaminha_do àquele órgão técnico; -no qu-al o nobre- Senador Aderbal Jurema exarou pareNos termos do art. 350, combinado com a aHnea b, do art. 310, do Regicer, que foi ali aprovado, a 23 de maio de 1979, com três votos vencidos, dos mento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de Lei do Senado
ilustres Senadores Tancredo Neves, Cunha Lima e Hugo Ramos.
n9 75, de 1979, para que seja encaminhado ao reexame da Comissão de ConsDe sorte que a ComissãO de ConstitUição e Justiça já reexaminou esta tituição e Justiça.
matéria. O retorno à Comissão não me parece ter cabimento, porque ·a
Sala das Sessões, lO de abril de 1980.-. Franco Montoro.
mesmíssima matéria fof examinada pela COmissão de Constituição e JUstiça e
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o requerimento.
agora é reexaminada no mesmo projeto.
Tem a palavra o nobre Senador Franco Montoro.
O que se quer obter é terceiro pronunciamento dessa Comissão.
Há inúmeras matérias que passaram pela Comissão de Constituição e
Justiça e tiveram parecer favorâvel, por se tratar de matêria tributária - e
não de matéria financeira- matéria de Direito Tributário, de normas estabelecendo impostos para o futuro. Parece-me que este é o caminho normal.
Espero que o autor da proposição ou alguns dos membros do Senado, ou
eventualmente nós mesmos- e estou informado de que já há- espero seja
encaminhado à Mesa requerimento propondo que a matéria, em vista de seu
caráter técnico, volte à ComisSão de Constituição e Justiça, para que, então,
esse debate lá travado possa ser reaberto em torno de matéria da imp_ortância,
como esta, em que estão interessados todos os Municípios brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, requerimento cuja
leitura será feita pelo Sr. 19-Secretârio.

Não vejo sentido para este adiamento. Não vejo razão para se pretender
provocar o reexame, porque não hã matéria nova no debate e na apreciação
deste projeto de lei.
Cõmo declarou o nobre Senador Franco Montoro, esta é matéria que
vem sendo exaustivamente debatida na Câmara dos Deputados, no Senado
Federal, particularmente na Comissão de Constituição e Justiça.
Divirjo, data venia, do entendimento de S. Ext-, do entendimento do
nobre Senador Itamar Franco, porque o art. 57 tem o item I, que se refere à
matéria financeira, e o item IV, que se refere à matéria tributãria.
Dizer-se, emito fez o nobre Senador Franco Montoro, que na matéria
tributãria a conipetência privativa do Presidente da República é com relação
ao Distrito Federal, peço vênia, não obstante o grande respeito que tenho
pelo saber do nobre Senador Franco Montoro. para afirmar que nem um leigo se abalançaria a essa conclusão lendo o item IV do art. 57.
O Sr. Franco Montoro (PMDB-SP) - Só o leigo.
O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS-PA)- Nem um leigo se abalançaria a esta conclusão. A matéria tributâria é matéria de ordem geral, de ordem
nacional, e não matéria partiCular. pertinente ao Distrito Federal.
De sorte, Sr. Presidente, que esta ê_ a, posição jurídica.
Não podemos estar interpretando isoladamente os textos da Consti~
tuição. Esta tem que ser interpretada no seu cOnjunto.
O nobre Senador Itamar Franco mencionou, neste exame, Carlos Maximiliano. Mas, este ensinamento é de Carlos Maximiliano. É a hermenêutica
da lei, a sua obra clãssicã sobre a matéria. A interpretação se faz em conjunto.
Este é o·ponto de vista de Carlos Maximiliano, e não-isoladamente, não de
um artigo em separado. Aqui, quer-se fracionar o art. 57. Aqui, só lêem o
item I. E, quando avançamos adiante, deparando com a competência clara do
item IV, se pretende opor uma outra interpretação, em face de dispositivo
completamente diferente da Constituição.

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, um simples fato nos mostra
a conclusão inadmissível do parecer sumário da Comissão de Constituição e
Justiça. Trata-se de matéria da maior importância, que neste momento preocupa inclusive o próprio Governo Federal: ê o problema dos debates através
do râdio e da televisão. O projeto pretende incluir nas emissoras de rãdio e teR
levisão vinculadas à União programas de debates sobre problemas brasileiros.
O primeiro parecer da Comissão de Constituição eJustiçajulgou o projeto inconstitucional e injurídica, porque se referia ao Congresso Nacional,
que não é pessoa jurídica; às Mesas do Congresso Nacional, que não são pesR
soas jurídicas; ao Comitê de Imprensa do Senado e da Câmara, que não são
pessoas jurídicas, e, fundamentado neste pressuposto, julgou incor..stitucional
e injurídica o projeto.
Por ocasião de sua tramitação no plenário, o Senador Bernardino Viana
apresentou uma emenda no mesmo sentido, com pequenas modificações, estabelecendo que ~"as emissoras de râdio e de televisão sob o controle direto da
União deverão obrigatoriamente reservar uma hora da sua programação semanal para a divulgação de debates sobre os problemas brasileiros, sob responsabilidade das Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados".
Pois bem, a Comissão de Constituição e Justiça, examinando a matéria, concluiu que é inconstitucional e injurídica; por quê? Porque as Mesas do Senado
e da Câmara não são pessoas jurídicas e, portanto, não poderã ser feito.
Sr. Presidente, todos os dias, ouvimos a Voz do Brasil irradiar um programa sob a responsabilidade das Mesas do Senado Federal e da Câmara dos
Deputados; se esse parecer for válido, teremos que interromper a Voz doBrasil. É evidente a mâ vontade para com os projetas que partem dos Srs. Parlamentares.
É por isto que pedimos que a matéria volte à Comissão de Constituição e
Justiça para um debate mais séiio do problema.
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O Sr. Saldanha Derzi (PDS - MS) -

Mais amplo, porque sério jã o é.

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP) -Sim, mais sério, eu
afirmo, porque não é sério dizer que são inconstitucionais um projeto e uma
emenda que submetem à Mesa da Câmara e a Mesa do Senado um programa,
quando é público e notório que todos os dias Voz do Brasil transmite programas submetidos à aprovação das Mesas do Senado e da Câmara. Há evidente contradição; é: insustentãvel essa posição.
Esta é "a razão, Sr. Presidente, pela qual pedimos que a matéria retorne à
Comissão de Constituição eJustiça, para que a discussão seja reaberta, e agora com uma circunstância: o Governo cogita de projeto semelhante; é a oportunidade para que se reúnam talvez todas as iniciativas e poss-amos ter uma lei
realmente que âtenda a" essa necessidade, de abrir o râdio e televisão brasileira ao debate dos problemas de interesse do País.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

a

a·

O Sr. Aloysio Chaves (PDS para encaminhar a votação.

PA) -

Peço a palavra, Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra, para encami·
nhar a votação ao nobre Senador Aloysio Chaves.
O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS - PA. Para encaminhar a votação.)
-Sr. Presidente, desejo tecer comentários sobre o requerimento pedindo o
retorno à Comissão de Constituição e Justiça, que novamente formula o
nobre Senador Franco Montara.
Eu não tenho nenhuma objeção; tenho rePãiOs às as~ertívas feitas por S.
Ex•. Uma, já retrucada pelo nobre Senador Saldanha Derzi, quanto ao vocá~
bulo utilizado por S. Ex•, com relaÇão à seriedB.de das decisões da Comissão
de Constituição e Justiça. Tenho certeza de que o nobre Senador Franco
Montara, jâ sentado, refletindo sobre isto, será o primeiro em não insistir no
uso dessa expressão, por ser absolutamente injusta pata com seUs ilustres co~
legas. inclusive de seu partido, membros da Comissão de Constituição e Jus~
tiça.
O segundo reparo~ Sr. Presidente, é de que na Corriissão de Constituição
e Justiça os Senadores Helvídio Nunes e Aloysio Chaves votaram pela injuri~
dicidade e não pela inconstitucionalidade; outros opinaram pela inconstitu~
cionalidade. O meu pronunciamento, juntamente como o do Senador Helví~
dia Nunes, foi pela injuridicidade. Mas, Sr. Presidente, feitos estes reparos,
nada a opor.
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§ 19 A numeração das instalações telefônicas constitui atribuição da
empresa exploradora dos serviços públicos de telecomunicações, sendo de sua
exclusiva competência a designação dos números de telefones, bem como a
sua substituição.
§ 29 É gratuita e obrigatória a- figUração do assinante:
a) na lista telefônica organizada por ordem de nomes de assinantes da
respectiva localidade - LiSta de Assinantes;
b) na lista organizada por ordem de atividades ou produtos dos assinantes da respectiva localidade - Lista Classificada, que exerçam atiVidade econômica, e
c) na lista organizada por ordem dos endereços dos assinantes da localidade - Lista de Endereços, quando editada.
§ J9 Mediante o atendimento de condições estabelecidas pelo Ministério das Comunicações. será facultado ao assinante não figurar em qualquer
lista telefônica.
Art. 29 A edição ou divulgação das listas referidas no§ 29 do art. }9, sob
qualquer forma ou denominação, e a comercialização da publicidade nelas
inserta são de competência exclusiva da empresa exPloradora do respectivo
serviço de telecomunicações, que deverá contratá-las com terceiros, sendo
obrigatória, em tal caso, a realização de licitação, mesmo quando se trate de
término ou rescisão de contratos anteriores.
§ ]9 A reprodução, total ou parcial, de qualquer das listas referidas no§
29 do _art. 19, sem a necessária contratação nos termos previstos neste artigo,
sujeita quem a efetue à busca e apreensão dos exemplares e documentos a eles
pertinentes, alêm da indeniz_ação correspondente ao valor da publicidade neles inserta.
§ 29 Todas as listas telefônicas deverão obedecer, no mínimo, aos padrões gráficos da legibilidade estabelecidos pelo Ministério das Comunicações.
§ 311 É facultada a edição de Lista de Assinantes, de âmbito restrito, sem
finalidade comercial e de distribuição gratuita, conforme disposto em regulamento.
Art. 39 É facultada ao assinante a divulgação do número de seu telefone, em impressos particulares, anúncios através da imprensa, rádio e televisãoe em publicações, tais cOmo guias. Catâlogos e anuários turísticos, comerciais e industriais, e Produtos simila!Cs, qÜe não se caracterizam como listas
telefônicas.
Art. 49 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, devendo ser
regulamentada dentro de cento e vinte dias.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores qüC O aprovam queiram conservar-se como estão.
Justificação
(Pausa.)
Aprovado.
O objetivo da apresentação deste Substitutivo, por um lado, é o de retiA matéria sai da Ordem do Dia para o reexame da-Comissão de Consti~ rar do texto remetido à consideração do Senado Federal todo o resquício de
tuição e Justiça.
estatização ali inserto; por outro, o de resguardar os direitos que as empresas
exploradoras de serviços públicos de telecomunicações têm na exploração, diO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Item 4:
reta ou indiretamente, da publicidade comercial em seus catálogos em regime
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nO? 81, de livre concorrência com outras empresas do ramo, bem como na reprode 1977 (n• 1.286/75, na origem), que atribuiu à TELEBRÁS ou a dução das listas por elas editadas.
suas subsidiárias a incumbência de elaborar as listas telefônicas tenSala das Sessões, 10 de abril de 1980. -José Lins.
do
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em discussão o projeto, o substiPARECERES, sob n•s 769 a 772, de 1979, das Comissões:
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas (ouvido o tutivo da Comissão de Transportes, as subemendas da Comissão de EconoMinistério das Comunicações), favorável. nos terffios de substituti· mia e a emenda de plenário que vem de ser lida (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-los, declaro encerrada a discussão.
vo que apresenta;
A matéria volta às comissões competentes para exame da emenda de ple-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicinário.
dade do substitutivo da Comissão de Transportes;
- de Economia, favorável ao substitutivo da Comissão de
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 5:
Transportes, com 3 subemendas que apresenta; e
Discussãot em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
- de Finanças, favorável ao substitutivo da Comissão de
n9 2, de 1980 (n9 36/79, na Câmara dos Deputados), que aprova o
Transportes e às subemendas da Comissão de Economia.
texto da Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Hu·
Sobre a mesa, emenda que vai ser lida pelo Sr. Iv-Secretário.
mana no Mar concluída, em Londres, a }9 de novembro de 1974,
tendo
t lida a seguinte
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 85 e 86, de 1980, das
EMENDA N• 2-SUBSTITUTIVO
Comissões:
(De plenário)
-de Relações Exteriores; e
Ao Projeto de Lei da Câmara n• 81, de 1977 (n• 1.286-B, de
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
1975, na Casa de origem), que "atribui à TELEBRÁS ou as suas subEm discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
sidiárias a incumbência de elaborar listas telefónicas".
Não havendo oradores, de_claro-a encerrada.
Dê-se ao Projeto a seguinte redação:
Em votação.
Art. tv A empresa exploradora de serviços públicos de telecomuniOs Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham.
cações é obrigada a divulgar, periodicamente, a relação de assinantes, nas (Pausa.)
conQições definidas em regulamento.
Aprovado.
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o seguinte o projeto aprovaPo

E lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO No 63, DE 1980

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 2, DE 1980
(N• 36/79, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto da Convenção Internacional para Salvaguarda da
Vida Humana no Mar, concluída, em Londres, a 19 de novembro de
1974.

Nos termos do art. 310, alínea ·~c", do Regimento Interno, requeiro
adiamento da discussão do Parecer n9 1.167, de 1979, a fim de ser feita na sessão de 14 do corrente.
Sala das Sessões, 10 de abril de 1980. - Senador Itamar Franco.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- De acordo com a deliberação dos
Srs. Senadores a matéria retofrtã.rá à Ordem do Dia da sessão de 14 de abril
O Congresso Nacional decreta:
Art. )9 Fica aprovado o texto da Convenção Internacional para o Sal- do ano em curso.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 9:
vamento da Vida Humana no Mar, concluída, em Londres, a l9dcnovembro
de 1974.
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9
Art. 2'? Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publi214, de 1979 (apresentado pela Comissão Diretora). que cria e transcação.
forma cargos do Quadro Permanente do Senado Federal, e dá outras providências, tendo
O SR. PRESIDENTE (Ll!i~ Viana) - Item 6:
PARECER, sob n• 1.094, de 1979, da Comissão:
Discussão, em turhO único, do Parecer nl? 1.165, de 1979, da
- de Redação, oferecendo a redação do vencido.
COmissão de ConstitUiÇão-e Justiça ·que conclui, com voto vencido
-Sobre a mesa, emi:nda qtiC vai ser lida pelo Sr. l9~Secretãrio.
dos Senadores Nelson Carneiro, Tancredo Neves e Leite Chaves,
pelo indeferimento do Recurso sfn•/79, interposto pelo Senador
E lida a seguinte.
Itamar Franco, da decisão do Presidente do Senado Federal, neganEMENDA N• 1
do seguimento ao Requerimento de Informações, de sua autoria, ao
Ao Projeto de Lei do Senado n9 214, de 1979, que cria e transforPoder Executivo, referente a quotas do PIS, investimentos da
ma cargos do Quadro Permanente do Senado Federal, e dá outras proCVRD, dívida externa brasileira, emprêstimos externOs Obtidos
fidências.
pela Light e participação da SIDERBRÁS no Projeto Mendes Jú·
Inclua-se, no projeto, novo artigo, que serão 39, renumerando-se os denior.
mais, na seguinte forma:
Sobre a mesa, requerimento cuja leitura será feita pelo Sr. 19-Secretãrio.
HArt. 39 O cargo em comissãO de Consultor Geral, Código SFE lido e aprovado o seguinte
DAS·I01.4, passa para o Código SF·DAS·101.5."
Justificação
REQUERIMENTO N• 61, DE 1980
A Consultaria Geral estã para a Presidência do Senado Federal como a

Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adia- Consultaria Getal da República para a Presidência da República.
mento da discussão do Parecer n'? 1.165, de 1979, a fim de ser feita na sessão
Tetn, o cargo em apreço, o mais elevado status funcional, sendo enormes
as responsabilidades de seu ocupante, a quem compete assistir à Presidência,
de 14 do corrente.
Sala das Sessões 10 de abril de 1980. - Itamar Franco.
à Mesa, aos Senadores e aos Diretores em matéria de alta indagação jurídica
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - De acordo com a manifestação e legislativa.
Acontece, no entanto, que não se deu, ao Consultor Geral, um status fifavorãvel do Plenãrio a rii-ãtéria Sai da Ordem do Dia.
nanceiro adequado à importância do seu cargo, ficando ele, sob este aspecto,
em situação inferior à de diversos Diretores e em pé de igualdade com DiretoO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 7:
res de Subsecretarias.
Discussão, cm turno único, do Parecer n.., 1.166, de 1979, da
Tramitando nesta Casa o Projeto de Lei n9 214, de 1979, que cria e transComissão de Constituição e Justiça que conclui, com voto _vencido forma cargos do Quadro Permanente, surge a oportunidade para corrigir essa
dos Senadores. Nelson Carneiro, Tancredo Neves e Leite Chaves, distorção injustificavel em nossos serviços, dentro dos quais a Coilsultoria
pelo indeferimento do Recurso sjn9 f19, interposto pelo Senador Geral se situa no ponto mais elevado, pela natureza e responsabilidade de
Itamar Franco, da decisão do Presidente do Senado Federal, negan- suas tarefas.
do seguimento ao Requerimento de Informações de sua autoria. ao
Sala das Sessões, to de abril de 1980.- Dinarte Mariz- José Guiomard
Poder Executivo, sobre o processo iniciado pela representação de -Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Cunha Lima- Gilvan RochaLynaldo Uchoa de Medeiros contra ex-Diretores do Banco Central Agenor Maria- Lourival Baptista- Dirceu Cardoso- Nelson Carneirodo Brasil e sobre contrato celebrado entre Aço Minas Gerais S.A. e Lenoir Vargas- Henrique de La Rocque- Orestes Quércia- Humberto L'!_-_
a firma American Medical Internacional.
cena- Moacyr Dallg. __- Lomanto Júnior- Luiz Cavalcante- Jaisf!n Barreto
Lázaro Barboza - Milton Cabral- Affonso Camargo- Jutahy MagaSobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretãrio.
lhães- Amaral Peixoto- Franco Montoro- Passos PQrto- José RichaE lido e aprovado- o seguinte Alberto Silva- Gabriel Hermes- Arnon de Mel/o- Helvídio Nunes- Roberto Sa_turnino - Tarso Dutra _- Pedro Pedrossiam -. Murilo Badaró.
REQUERIMENTO N• 62, DE 1980
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Em discussão o projeto e a emen·
Nos termos do art. 310, alínea "C'\ do Regimento Interno, requeiro
adiamento da discussão do Pa_reçer n9 _1.166, de 1979, a fim de ser feita na ses- da que acaba de ser lida. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro-a encerrada.
são de 14 do corrente.
A matéria volta às comissões competentes para exame da emenda de pleSala das Sessões, 10 de abril de 1980. - Senador Itamar Franco.
nário.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Em virtude da deliberação do PleO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 10:
nário, a discussão da matéria fica-adiada pã.ra a sesSão do dia 14 do corrente.
Discüssão, em primeiro turno, do ~rojeto de Lei do Senado n9
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 8:
172, de 1974, do Senador Heitor Dias, que autoriza o Poder Execu·
Discussão, em turno único, do Parecer n9 1.167, de 1979, da
tivo a lotear e doar os terrenos dos aglomerados de palafitas, que inComissão de ConStituição e Justiça que conclui, com voto vencido
tegram a ..região dos Alagados'', na Cidade de Salvador- BA, tendos Sena_dores Nelson Carneiro, Tanct:edo Neves e Leite Chaves,
do
pelo indeferimento do Recurso sjn9 /79, interposto pelo Senador
PARECERES, sob n•s 69 e 70, de 1980, das Comissões:
Itamar Franco, da decisão do Presidente do Senado Federal, negan- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici·
do seguimento ao Requerimento de Informações de sua autoria,
dade; e
ao Poder Executivo, sobre as caracteristicas das agências- do Banco
- de Finanças, favorável.
do Brasil S.A. no exterior.
Em discussão- o projeto, cm primeiro turno.
Há sobre a mesa, requerimento para leitura do Sr~ 19-Secretãrio.
tem a palavra o õ.obre Senador Nelson Carneiro.
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O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB-RJ. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presid!!nte, a minha intervenção, neste
momento, ê para recordar a brilhante passagem nesta Casa do Senador Heitor Dias.
Coube--me pedir o desarquivamento deste projeto que era uma das suas
aspirações e uma das suas preocupações maiores como representante da
Bahia.
Neste momento, me felicito, porque o Senado irá aprovar esta sugestão,
que vem atender a angústia, a necessidade de milhares de patrícios nossos, de
conterrâneos nossos que encontraram na sensibilidade e no interesse de Heitor Dias a necessâria repercussão. (Muito bem!)
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atribuído, em cada mês, o auxato-moradia. arbitrado em 20% do salário mínimo estabelecido para a respectiva região.
Art. 29 Esta lei entrará em vigor a 19 de janeiro de 1980, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Item 12:

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de
Lei do Senado n9 111, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que
dispõe sobre a aposentadoria especial para os trabalhadores na atividade de fiação e tecelagem, tendo
'
PARECER, sob n• 1.119, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos Senadores Tancredo Neves e Cunha Lima.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Continua em discussão o projeto.
(Pausa.)
Não havendo mais quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discus-Em discussão o projeto, em primeiro turno, quanto à juridicidade. (Pausão.
sa.)
Em votação.
Não havendo oradores, declaro-a encerrada.
Os Sr. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Em votação.
Aprovado.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (PauA matéria voltarã oportunamente à Ordem do Dia para o segundo turno
sa.)
regimental.
Rejeitado.
E o seguinte o projeto aprovado
A matéria vai ao Arquivo.
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 172, DE 1974
E o seguinte o projeto rejeitado
Autoriza o Poder Executivo a lotear e doar os terrenos dos aglo~
merados de palafitas, que integram a "Região dos Alagados", na ci~
dade de Salvador - BA.
PROJETO DE LEI DO SENADO N9 111, DE 1979

O Congresso Nacional decreta:
Dispõe sobre a aposentadoria especial para os trabalhadores na
Art. }9 É o Poder Executivo autorizado a lotear aos seus atuais ocupanatividade de fiação e tecelagem.
tes os terrenos aterrados dos aglomerados de palafitas, de propriedade da
O Congresso Nacional decreta:
União, que integram a "Região dos Alagados", na cidade de Salvador- BA.
Art. J9 ~ considerada penosa a atividade profissional dos trabalhadores
§ }9 A doação obCdecerâ a critérios estabelecidos no Regulamento desta
em fiação e tecelagem, para o efeito da concessão de aposentadoria especial,
Lei, não se permitindo a ninguém ser contemplado com mais de (um) lote.
aos 25 (vinte e Cinco) anos de serviço, na forma do art. 99 da Lei n9 5.890, de 8
§ 29 O título de propriedade do lote beneficiarA, exclusivamente, o seu
de junho de 1973.
ocupante, ainda que seja locatário.
Art. 29 Esta lei entrarâ em vigor na data da sua publicação.
§ 3• O lote, objeto de doação, não poderá ser alienado ou transferido a
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
terceiros, no prazo de (cinco) anos, nem gravado com nenhum ônus, exceto o
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 13:
vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação.
Art. 29 No loteamento de que trata o artigo anterior reservar-se-ão âreas
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridipara praças públicas, clubes sociais e Jítero-recreativos, escolas, mercados,
cidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de
igrejas e entidad_es beneficentes, a serem distribuídas na conformidade do ReLei do Senado n• 308, de 1979, do Senador Gastão Mfiller, que
gulamento.
acresoenta allnea ao item II do § I • do art. 250 do Decreto· lei n•
Art. 39 0- Poder Executivo regulamentarA a presente lei no prazo de 90
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, tendo
dias.
PARECER, sob n• 7, de 1980, da Comissão:
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
Em discussão o projeto, em primeiro turno, quanto àjuridicidade. (PauR
sa.)
O SR. PRESIDENTE (luiz Viana) - Item 11:
Nenhum dos Srs. Senadores desejando fazer uso da palavra declaro enDiscussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9
cerrada a discussão.
119, de 1979, do Senador Mauro BenevÚlcs, que institui o auxílio~
Em votação.
moradia para empregados que percebam, mensalmente, remuneOs Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se enconração inferior a cinco salários mínimos regionais, tendo
tram. (Pausa.)
PARECERES, sob n•s 1.137 c 1.138, de 1979, das Comissões:
Rejeitado.
-de Constituição e Jusdça, pela constitucionalidade e juridiciA matéria vai ao Arquivo.
dade, e, no mérito, contrário, com voto vencido, quanto ao ·mérito,

do Senador Nelson Carneiro; e
- de Legislação Social, favorâvcl.
Em discussão o projeto, ep1 primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como se acham.
(Pausa.)
Rejeitado.
A matéria vai ao Arquivo.

E o seguinte o projeto rejeitado
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 119, DE I979
Institui o auxílio-moradia para empregados que percebam, mensalmente, remuneração inferior a cinco salários mínimos regionais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Aos empregados que percebam, mensalmente, remuneração que
não ultrapasse o valor correspondente a cinco salários mínimos regionâis serã

E o segulnte o projeto rejeitado
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 308, de 1979

Acrescenta alínea ao item 11, do§ 19, do art. 250, do Decreto-lei
n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O item II, do§ 1•, do art. 250, do Decreto-lei n• 2.848, de 7 de
de~embro de 1940 - Código Penal -, é acrescido da seguinte alínea "i"·

.

"Art. 250 ........................................... ..
§ 1• ............................................... ..
II- ........................................... , ... .
a) ................................................... .
i) em prédios residenctais e comerciais motivado pela guarda

imprópria de combustível."
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
A.rt. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
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dade no território nacioõal, sob o ponto de vista econômico, como uma condição da unidade nacional da sobrevivência do País como uma nação.
A propósito, Sr. Presidente, vou recordar duas passagens apenas de um
alto espírito que iluminou o Congresso Nacional, como iluminou a cátedra
universitária e, por fim, o Supremo -Tribunal: o nosso velho e saudoso mestre
e amigo Aliomar Baleeiro.
Aliomar, no primoroso livro intitulado As Limitações Constitucionais ao
O Sr. Paulo Brossard (RS)- Sr. Presidente, peço a palavra para encamiPoder de Tributar, abre um capitulo, o VII, sob o título geral .. Princípios Vinnhar a votação.
culados à Unidade Econômica do País", com estas considerações:
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Tem a palavra V. Ex•
"A unidade politica do Pais, cuja manutenção e defesa, repetida

O SR. PRESIDENTE (Luiz Vi_ana)- Estã esgotada a matéria constante
da pauta.
Passa-se à apreciação do Requerimento n9 56/80, lido no Expediente, de
urgência para o Projeto de Resolução n9 3, de 1980, de iniciativa do Senhor
Presidente da República.
Em votação o requerimento.

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB-RS. Como Líder. Para encamie enfaticamente, se exige, sob juramento, ao primeiro magistrado
(art. 76 da C.F. de 1969), seria bem precária se o território -n:aciOnal
nhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, vou ser extremanão representasse um todo do ponto de vista econômico.-Certamenmente breve nas considerações que quero oferecer ao Senado.
Chega a esta Casa um projeto de resolução, pelo qual o Senado deverã fite, muito podem as origens históricas, as tradições, a língua, a relixar alíquotas nas operações interestaduais sujeitas ao ICM. Trata-se, pela
gião, os costumes, todos os valores morais e espirituais, mas o interesse econômico de que o País todo constitua o mercado interno coprópria natureza, de um assunto de alta relevância e que é reservada à sabemum, sem barreiras de qualquer natureza para a produção doméstidoria do Senado a decisão a respeito.
ca, é e serã sempre um dos mais sólidos elos da unidade nacional.
Entendo, Sr. Presidente, que um assunto desta ordem não deve tramitar
em regime -de urgência. Deve passar pelas Comissões a fim de que seja o asNenhuma industrialização do Pais, por exemplo, será possível de
modo geral senão com alicerces seguros nesse mercado interno. E
sunto regularmente estudado.
ele, como um bloco, deverá enfrentar a competição internacional,
Havendo entendimento, um projeto desta natureza pode tramitar com
assegurando o equilíbrio do balanço de pagamentos."
relativa rapidez; agora, imprimir a um assunto deste tipo regime de urgência,
quer me parecer desaconselhãvel.
E depois de, em vãrias passagens, acentuar a uniformidade do tributo
Vou dizer mais, Sr. Presidente, tenho dúvidas- e para mim não são dú- como uma imposição constitucional, em vãrias passagens, ele diz isto, por
vidas, mas eu coloco no termo as dúvidas - tenho dúvidas a respeito da exemplo, a respeito do Senado.
constitucionalidade do projeto. -Pode ser que eu esteja enganado e que, no
O Senado não pode variar de alfquotas mãximas para as opecurso dos estudos feitos Pela Comissão, venha a reconhecer o meu equívoco,
rações internas conforme a espécie da mercadoria, mas pode estabemeu erro, e possa inclusive votar a favor da proposição. Mas, tenho dúvidas
lecer um mãximo para essas operações internas; outro para as intemuito sérias--a esse respeito; dúvidas tão sérias que nem o poder de persuasão
restaduais; e ainda outro para as de exportação. Essas alíquotas sedo nobre Senador José Lins foi capaz de afastá-las, e sabe S. Ex• o quanto me
rão as mesmas para todos os Estados e para o D .F.
custa não atender a uma solicitação sua.
Mas, efetivamente, tenho essas dúvidas, vou dizer sucintamente porque
De cada uma das categorias internas, interestaduais e externas, a alíquo~
as tenho. O art. 20 da Carta outorgada repete o art. 21 da Constituição de ta será uma só, sem posSibilidades de discriminação.
1967, é repete o art. Jv da Emenda Constitucional nv 18. Estas normas constiRecorde-se que o art. 20, III, da Emenda 1/69, veda aos Estatucionais, que aliãs vêm do começo do _regime federativo entre nós, estabeledos discriminação ou diferença tributária entre bens de qualquer nacem, como cânone, como norma suprema da organização federativa, a unitureza, em razão da natureza, isto é, espécie, assim como da sua proformidade dos tributos federais e veda, de forma categórica, a discriminação
cedência ou destino. Essa limitação tem aplicação sobretudo ao
tributária em fuilção da procedência ou do destino das mercadorias.
I.C.M., que não poderâ servir de instrumento de retaliações entre os
O art. 20, em seu iiiCiió I diz:
Estados, como aconteceu na República Velha, quando pulularam
"Art. 20. É vedado:
tributos interestaduais. 1
A alíquota do I.C.M. será sempre a mesma sob qualquer daI - à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o
queles três'aspectos ressalvado -o disposto no art. 23, §59, ln fine, da
território nacional ou implique distinção ou preferência em relação
C.F. de 1969. O Senado pode estabelecer uma allquota para as opea qualquer Estado ou Município em prejuízo de outro;"
rações internas; outra, para as interestaduais; e ainda outra para as
No inciso III, a vedação é dirigida aos Estados e diz:
de exportação. Mas nem ele nem o Estado pode criar alíquota para
um Estado e outra para Estado ou país diferente.
"Art. 20. É vedado:
Esta é a lição do velho mestre Aliomar Baleeiro. ~ a lição que me parece,
III- aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabe~ Sr. Presidente, que ressalta uma evidência solar do texto invocado. Mais, ad·
lecer diferença tributária entre bens de qualquer natureza, em razão mito que eu esteja em equivoco, admito que eu esteja ou em erro e, por isso,
da sua procedência ou destino."
entendo que esta matéria deveria ser estudada com a brevidade possível, mas
E o art. 23, no§ 59, que é o que estabelece a competência do Senado para sem o regime de urgência.
O que se estabelecerá, Sr. Presidente, são duas alíquotas: uma para arefixar a alíquota máxima do ICM nas operações intra-estaduais, interestaduais
e internacionais, no seu parágrafo 59 dispõe assim; e o parágrafo 59 da Carta gião-Norte e Nordeste, outra para a Região Sul, nas operações interestaduais.
corresponde ao parãgrafo 4• do art. 24 da Constituição de 1967 e ao parãgra- Que dizer, dependendo da procedência e do destino- exatamente aquilo que.
fo 19 do art. 12 da Emenda nv 18, que alterou o sistema tributário nacioiial ar- é vedado.
De modo que, Sr. Presidente, pediria que a esse assunto não fosse dado
quitetado pela Constituição de 1946.
regime de urgência.
Pois bem, o parágrafo 59 do art. 23 diz isto:
Em uma semana este assunto pode tramitar nesta Casa, pode passar pela
uA alíquota do imposto a que se refere o item II- o Imposto
sobre a Circulação' de Mercadorias, o ICM - será uniforme para Comissão, pode dar ensejo a anâlise, a apreciação e pode ser resolvido. Eu
todas mercadorias nas operações internas e internacionais; o Sena- creio que ninguêm dirã que, pelo fato de demorar uma semana a tramitação
do Federal, mediante resolução e tomada pela iniciativa do Presi~ desse assunto, vai haver uma catâstrofe.
Era esta a súplica que queria fazer à ilustre Maioria da Casa. (Muito
dente da República, fixará as alíquotas mâximas para as operações
bem!)
internas, as interestaduais e as de exportação."
O Senado fixará, mas estas· alfquotas hão de ser uniformes nas operações
O Sr. Leite Chaves (PTB-PR)- Sr. Presidente, peço a palavra para enintra~estaduais, nas operações intereStaduais e nas de exportação. Elas podem caminhar a votação.
divergir, divergir no sentido de que para dentro do Estado a alíquota máxima
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Seseja uma, e nas operações interestaduais seja outra a alíquota mãxima, e nas
de exportaçãO seja, ainda, uma terceira, mas sempre uniforme, taxativamente nador Leite Chaves para encaminhar a votação.
uniforme.
O SR. LEITE CHAVES (PTB-PR. Para encaminhar a votação. Sem
Quer me parecer que o texto é de uma evidência solar, e V. Ex• sabe, a revisão ôo orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Casa sabe, qual é a razão política desse dispositiVO: é que o constituinte brasiNão tenho dúvida de que as razões suscitadas pelo Senador Paulo B'rosleiro teve presente a necessidade política fundamental de estabelecer uma uni- sard são de profunda indagação; matéria constitucional e, nesta Casa, creio
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que poucas pessoas tenham versadC?, com tam<:lnha autoridade, essa causa de
Direito. S. Ex• é professor da matêria e, ao longo dos anos, a tem ministrado
na Faculdade, argiiidó dos Tribunais, como brilhante advogado que é.
Não discuto a constitucionalidade, mas quero mostrar que se ela realmente ocorre, jã vem incidindo, nesse caso, desde a época da Resolução n9
129, quando o art. l9 estabelecia para as operações internas e interestaduais,
nas Regiões Sudeste e Sul, 15%, e nas Regiões Norte, Nordeste e Centrar
Oeste, 16%. LOgo, a diferenciação jâ vem ocorrend? e não houve argüição anterior.
Entretanto, sei que a razão dessa alteração é ditada pelo estado de necessidade em que se encontra o Nordeste, fato que ninguém desconhece.
Então~ entre defender-se uma constitucionalidade com base nessa Constituição outorgada e se atentar para essa realidade nacional, esta Casa tem
que refletir.
Dessa forma, Senador Paulo Brossard acho que as razões de V. Ex• são
de grande pertinência, e a Casa hâ de considerar, e por esta razão sou pelo
reexame minucioso. Nós não podemos fazer coisas graciosas, mas eu quero
mostrar que se a inconstitucionalidade ocorre ela não estã sendo surpreendida hoje, vem desde novembro de 1969.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

nado e da Câmara. Em resolução ai~da, recente, também, fixou essas alíquotas de maneira diferente em relação às principais regiões geoeconômicas do
País.
A situação, nobre Senador Paulo Brossard, é tão grave ·que o CONFAZ,
órgão que reúne Secretários de Fazenda de todos os Estados aprovou, por
unanimidade, o convênio que só a Assembléia Legislativa do grande Estado
do Rio Grande do Sul, por motivos de ordem política e conjuntural, não homologou. Não obstante, ter recebido aprovação do Secretário de Fazenda no
CONFAZ.
Mas, Sr. Presidente, se há dúvida de natureza constitucional que permi~
ta, talvez, prolongar por mais alguns dias o exame dessa matéria, há, repito,
uma urgência maior, que é a situação realmente insustentável em que estão os
Estados da Federação, sobretudo os Estados menos desenvolvidos, os Estados mais sofridos deste País, do Nordeste c do Norte e do Centro-Oeste.
Faço, pois, apelo veemente ao Senado para que _se corrija isso, para que
se possa transferir, através desse valor acumulado no diferencial das alíquotas, auxíJio substancial aos orçamentos desses Estados para vencerem essa dificuldade insuperável que põe em perigo, Sr. Presidente, isto sim, a própria
estabilidade da Federação Brasileira.

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA)- Hâ uma súplica, Sr. Presidente, hã mais do que uma súplica; há um clamor profundo que vem de todas
essas unidades, que vem de todos esses recantos dessas regiões sofridas, e hã
de encontrar eco no Senado Federal, na consciência nacional e, estou certo,
uma solução imediata, como a que propõe o Governo Federal.
Portanto, eminente Senador, esta é a razão maior que não me permite
aquiescer, como aos meus colegas, a esse reexame que V. Ex• propõe fazer.
Mas, além dessa situação de fato, Sr. Presidente, há razões de ordem
jurídica que não criam no meu espírito as mesmas dúvidas que geraram no lúcido espírito do Líder da Minoria.
Sr. Presidente, eu disting4? ~uas_ situ~ações, no exame geral desta matéria,
em face da Constituição. A primeira, de impedimento ou vedação total a que
se estabeleçam alfândegas interestaduais, barreiras alfandegárias entre os Estados. Isto, realmente, a ConstituiÇão proíbe de ffi.Odo formal.
Hã a respeito, decisão do egrégio Supremo Tribunal Federal. Recordome de que, quando Governador do Estado do Pará, a Assemblêia Legislativa
aprovou uma lei proibindo a exportação de madeiras em toras. Essa lei não
pôde ser sancionada pela sua flagrante inconstitucionalidade em face do que
dispõe o artigo 20, n9 III, da Constituição Federal. Examinando matéria idêntica, o Supremo Tribunal Federal declarou a sua inconstitucionalidade. Mas
outro ê o dispositivo que regula esta matéria.
Esse dispositivo, mencionado na Mensagem do Poder Executivo, deixa
absolutamente claro que a proposição do Governo encontra amparo no § 59
do artigo 23. Esse§ 59 se refere à uniforritidade para as mercadorias. Com relação as alíquotas, tanto a ConstituiçãO adm~te qu~ elas possam se_r fixadas de
maneira diferente para as regiões do País, visando a, corrigir esses desníveis
regionais, que atribui ao Senado a competência para estabelecer essas alíquotas no seu limite mâximo. Logo, se hâ um limite máxi~o, pode haver também, um limite mínimo. Empregando lin8uaiem hoje muito usual, se existe
um teta pode haver, também, um piso. E a matéria constitucional não encontrou impugnação, até hoje, em nenhum tribunal do país. Nenhum tratadista,
pelo menos no meu conhecimento, Sr. Presidente, com relação a este dispositivo, o inquinou de inconstitucional, e a lei complementar que regulou esta
matéria teve tramitação normal, e foi aprovado pela maioria absolUta do Se-

"~ vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em
todo o T etrifório Nacional."

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Sr. Presidente, peço a palavra para encaO Sr. Aloysio Chaves (PDS-PA)- Sr. Presidente, peço a palavra para minhar a votação.
encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Com a palavra o nobre Senador
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre SeJosé Lins, para encaminhar a votação.
nador Aloysio Chaves.
O SR. JOS€ UNS (PDS- CE. - Para encaminhar a votação.)- Sr.
O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Para encaminhar a votação.) Presidente:
- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Ouvi a exposição do nobre Senador Paulo Brossarcl Ele mesmo conside~
É com pesar que não posso anuir ao pedido que, num gesto de extrema ra importante e, talvilz, até necessâria a diversidade de tarifas. Mas tem dúvigentileza, intitulou de súplica o eminente Líder do PMDB, porque aos meus das a respeito da constitucionalidade da proposição que ora é Submetida ao
ouvidos chega uma súplica mais forte._ Chega não hoje, Sr. Presidente, hã pedido de urgência ora encaminhado.
muitos anos, de todos os recantos do Nordeste, do Centro-Oeste, da Região
Sr. Presidente, a análise e a interpretação do assunto pode ser conduzida
Norte, outra súplica pelo estado de extrema dificuldade financeira que en- com Uma clareza meridiana.
frentam essas unidades da Federação. Tão grave, tão profunda essa crise, que
S. Ex•, o nobre Senad_or Aloysio Chaves,jâ discorreu muito bem sobre a
Estados hã que, no momento, não têm meios sequer para pagar o seu funcio- matéria, mas mesmo não sendo jurista, mesmo sendo um simples engenheiro,
nalismo público, que não têm meios para enfrentar serviços fundamentais e peço licença aos meus pares para dar minha contribuição. Deixo de fazer re~
essenciais ao bem-estar de toda coletividade.
ferência, naturalmente, a outras Constituições que já não estão em vigor.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB~.:... RS):::._ -j:; o Rio Grande do Sul, tam- Analiso apenas a Constituição atual.
Sr. Presidente, o art. 20 da atual Constitu!cão diz:
bêm.

Tais tributos da União são definidos no art. 21, quando diz:
~·conpete à União instituir impostos sobre" ... e aí vem uma série de 9 tipos de tributos que a União não pode estabelecer de modo divergente ou diferenciado, ao longo do Território Nacional.
Realmente o item 3 do art. 20, diz:
«Aos Estados, ao Distrito Federal c aos Municípios é vedado
estabelecer diferenças tributárias entre bens de qualquer natureza,
em razão de sua procedência."
Como bem disse S. Ex•, o nobre Senador Aloysio Chaves, isso significa
imPedimento ao estabelecimento de barreiras alfandegárias entre Estados,
porque não sendo o caso da proposição que estudamos. E tanto assim é, Sr.
Presidente, que, quando passamos a analisar o art. 23 da Constituição, referente à competência dOs estados quanto ao lançamento de tributos, constatamos que a lei Magna aindà torna o assunto mais claro. Ela diz, no seu item 2:
"Compete aos Estados, e ao Distrito Federal, instituir imposto
sobre operações relativas à circulação de mercadorias realizadas por
produtores, industriais, comerciantes, impostos que não serão
cumulativos."
Vejam: essa é a única exigência a respeito da natureza do imposto. Não
será cumulativo.
... _"Dele se abaterâ, nos termos do dispostos em lei complementar, o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro
Estado.'"
Sr. Presidente, ê claro que aqui a ConstituiÇão admite claramente que o
tributo do ICM se desencadeia, por sua pfópria natureza, em operações sucessivas através de mais de um Estado, para que, ao final, atinja um teta de
percentual sobre o valor da mercadoria.
O que a Constituição impõe ao Esíado ê apenas que esse teto não seja ultrapassado, mesmo que parte dele tenha sido cobrado em outro Estado.
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Como _se isto não bastasse, Sr. Presidente, a análise do§ 59 desse artigo
diz claramente:

"A allquota do imposto a que se refere o item II (!CM) será
uniforme para todas as mercadorias ... "
Uniformes para mercadorias, não para Estados diversos, não para regiões diferentes. E continua a leitura:
nas operações internas e interestaduais; o Senado Federal,
mediante resolução tomada por iniciativa do Presidente da República, fixarâ as alíquotas máximas ... "
H ...
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ra- Gastão Müller- Gilvan Rocha- Humberto Lucena- João Calmon
-Jorge Kalume- José Caixeta- José Guiomard- José Lins - Jutahy
Magalhães- Leite Chaves- Lenoir Vargas- Lomanto Júnior- Luiz Cavalcante - Mendes Canale - Milton Cabral - Nelson Carneiro - Nilo
Coelho - Passos Pôrto - Saldanha Derzi - Teotônio Vilela - Vicente
Vuolo.
VOTAM ""NÃO" OS SRS. SENADORES:
Franco Montoro - Paulo Brossard.

ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:
Henrique Santillo.
- Chamo, aqui, a atenção para a expressão .. alíquotas mâximas" O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Presidência, antes de reabrir a
" ... para as operações internas, as interestaduais e as de expor- sessão, verificara a presença de 34 Senadores no plenário. Entretanto o painel
tação."
do sistema de votação eletrônica mostra que votaram apenas 32 Srs. SenadoSr. Presidente, a existência de tarifa máxima implica na possibilidade de res.
outras tarifas menores, diferentes portanto de Estado, para Estado. Esta lei
O Sr. José Lins (CE)- Sr. Presidente, a fim de dirimir a dúvida suscitavai autorizar aos Estados a lançarem os seus impostos com base nesses máxi- da por V. Ex' solicito que seja procedida nova votação do requerimento.
mos fixados pelo Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Serã feita nova verificação.
E: claro. Srs. Senadores, tarifa mâxima fixada pelo Senado não significa
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem novamente os seus lugares.
tarifa única. Os Estados podem, evidentemente, fixar tarifas menores. Isso
O painel eletrônico já está liberado. Os Srs. Senadores podem votar.
prova claramente que, constitucionalmente, essas tarifas não podem, não devem e não serão fatalmente iguais para todos os Estados.
Procede-se à votação
Mas continuamos, Sr. Presidente. Discute-se ainda a questão da urgênVOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
cia, alegando que a matéria precisa ser examinada.
Adalberto Sena- Agenor Maria- Alexandre Costa- Almir PintoOra, Sr. Presidente, essa matéria foi lOngamente debatida, durante pelo
menos dois meses no final do ano passado quando o Senado se debruçou Aloysio Chaves- Bernardino Viana- Dirceu Cardoso- Evandro Carreisobre a Resolução n9 129, firialmente aprovada no dia 28 de novembro de ra- Gastão MUller- Gilvan Rocha- Humberto Lucena- João Calrnon
1979, exatamente sobre essa matéria. Jamais Se argUiu a inconstitucionalida- -Jorge Kalume- José Caixeta -José Guiomard -José Lins- Jutahy
de da matéria naquela época, quando o debate foi acirrado, foi completo, foi Magalhães- Leite Chaves- Lenoir Vargas- Lomanto Júnior-- Luiz Cavalcante - Mendes Canale - Milton Cabral - Nelson Carneiro __:. Nilo
até apaixonado na análise do problema.
Finalmente, não hâ razões políticas para adiar a apreciação da matéria. Coelho - Passos Pôrto - Saldanha Derzi - Teotônio Vilela - Vicente
.
Portanto, Sr. Presidente, parece-me que nem na urgência se pode con- Vuolo.
VOTAM '"NÃO" OS SRS. SENADORES:
denar. O Congresso já analisou longamente o assunto.
Franco Montoro - Paulo Brossard.
Se urgência hã como bem disse o nobre Senador Aloysio Chaves. é realmente a urgência de ajudar aos Estados mais pobres, que estão necessitando
de ter aprovada essa resolução.
Mesmo que só tenha chegado ontem. nobre Senador, estou exatamente
informando a V. Ex• que já estamos preparados para tomar as nossas decisões, porque discutimos durante quase dois meses O assunto, no final do ano
passado.
Peço portanto a V. Ex•- como fez o_ nobre Senador Aloysio Chavesque considerem a necessidade dessa urgência.
O sistema. Dobre Senador Paulo Brossard, vem vigindo no País hã anos e
jamais foi ·contestado pelas autoridades que devem zelar pela observância das
leis e da Constituição. Ao contrário, ela tem sido sistematicamente aceita. por
unanimidade, por todos os Estados.
Termino, Sr. Presidente, fazendo um apelo ao Senado para que conceda
a urgência solicitar para a apreciação do ao outro e vote, hoje, a proposição a
que nos referimos.
Muito obrigado a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Paulo Brossard (RS)- Sr. Presidente, requeiro verificação dà votação.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Vai-se proceder à verificação 'solicitada. Suspenderei a sessão por alguns minutos, a fim de aguardar a chegada
ao plenário dos Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes.
Está suspensa a sessão.
{Suspensa às 16 horas e 55 minutos, a sessão é reaberta às 17 horas e 10 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Estã reaberta a sessão. Vai ser
procedida a verificação requerida pelo nobre Senador Paulo Brossard, através do processo eletrônico de votação.
Para tanto, solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus respectivos
lugares.
Procede-se à apuração do resultado da votação.
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Adalberto Sena - Agenor Maria- Alexandre Costa- Almir PintoAloysio Chaves - Bernardino Viana- Dirceu Cardoso - Evandro Carrei-

ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:
Henrique Santillo.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Votaram pela aprovação do re·
querimento 29 Srs. Senadores; contra 2. Houve uma abstenção. Não hã quorum em plenário para deliberação. Em conseqUência, fica prejudicado o requerimento.
Em razão da falta de número deixa de ser apreciado o Requerimento n9
57f80,lido no Expediente, ficando sua votação adiada para a próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Hã oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Teotónio Vilela.
O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB- AL. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Já é indisfarçável o pesado temor do futuro, reina por toda parte uma
angústia pegajosa e opressa, que desgasta o trabalho, a vida e a sociedade, e
perturba até mesmo a perspectiva de conjugação de medidas que pudessem
aliviar a tensão nacional. Não se trata, como alegam argumentadores oficiais,
de desespero da oposição que, sem maiores argumentos, teria enveredado
pela sistemática pregação do apocalipse. A menos que se considere a oposição política como representativa de todos os segmentos da sociedade brasileira, o que não está longe de ser verdade, principalmente se se considerar que
a raiz da luta institucional encontra-se no distanciamento inamistoso do Estado com a Nação. A partir daí governar deixa de ser uma preocupação com o
bem-estar de todos para se constituir numa compadrice, nisso que é hoje a
chamada elite itinerante que, hã 16 anos, dirige o País, ou seja, as mesmas
pessoas mudando de lugar mas todas rodando no mesmo sentido, o eterno
sentido da sobrevivência pessoal, que nada tem a ver com o universo social.
Mas se jâ não se disfarça mais o pesado temor do futuro, ninguém desconhece que a origem dos males reside no regime reinante que, embora menos
discricionário que ontem, continua sem características estáveis e, mais do que
isso, despido de envergadura institucional capaz de se fazer acreditado dentro
dos princípios democrâticos da ordem consentida pela Nação. O que se observa é a intenção do Governo de legitimar, através de medidas liberalizantes
desconexas e viciadas no seu conteúdo, pelo casuísmo planejado, estruturas
dominantes de poder, preocupadas unicamente com a preservação do monopólio político e do monopólio económico. Não se marcha para uma mudança
de regime, não se pratica a transição para a democracia, mudamase, abaixo
do regime, certas praxes políticas que em nada afetam a situação de poder,
antes a revalidam de modo astucioso, ao se mascarar de democrãtica uma
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transição que a cada passo mais se identifica com as noções racistas de governo. Já é manifesta a tendência para uma República Unitária de partido único,
aproveitando-se para esse fim a ''abertura" que, por sua vez, já se utiliza da
situação de indigência financeira dos Estados federados, dos municípios e de
tadas as forças produtivas do País.
Tanto a desagregadora política institucional quanto a desagregadora
política econômica conduzem as populações brasileiras a uma atitude de
questionamento do governo que, se de um lado denuncia a anomia do regime,
de outro praticamente regionaliza os interesses num grau de exacerbamento
que jã se avizinha da intolerância e do desconhecimento do que se poderia
chamar de reais objetivos nacionais. Esse ê o resultado visível, Sr. Presidente,
das gestões soberanas empreendidas simultaneamente pelo General Golbery
do Couto e Silva e pelo Dr. Antônio Delfim Netto. Se isto está intimamente
ligado à estratégia da doutrina Trilateral no País, o problema torna-se, por
incrível que pareça, mais claro e mais conseqüente, sabido que é de suma importância para a boa administração do trilateralismo a quebra da unidade na·
cional em frações empobrecidas do território brasileiro.
O Governo Figueiredo em tão pouco tempo se deteriorou que os seus
seis anos jâ parecem melancolicamente findos, sem perspectivas a vencer e
sem alento para ficar. A crise das crises chega quando a desesperança se abate
sobre todos, implacável e inarredâvel, de modo a ninguém mais ter segredos a
contar e nem sonhos a sonhar. A vida embrutece e vai assumindo aspectos
terríveis que transfiguram a criatura humana no dia-a-dia da Sobrevivência
em entes estranhos, desconhecidos ou simplesmente imaginârios. Dir-se-â que
um ano do Governo Figueiredo foi apenas a clássica gota d'água·- e tudo
transbordou, tinha que transbordar. E. possível, é possível que o acervo recebido tenha esgotado todas as possibilidades de credenciar-se para o futuro,
mas também é provável, muito provável que nada de fundamental foi sugerido no sentido de neutralizar a influência do passado, recente.
o s p 10 B
d (PMDB
RS)
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em.
O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB- AL)- A verdade é que tudo
continuou como dantes- como se fora um barco a navegar em rnanso lago
azul. O esforço que se pode estacar nesse ano de governo ou foi mal empregado para conquistar confiabilidade pública ou foi malbaratado na corrida de
superfluos políticos.
o s p ui 0 8
d d 1
d (PMDB _ RS) _ ti
r. a
rossar
ver a e.
O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB - AL) - perdeu o Governo a
chance da anistia ...

O Sr. Paulo Brossard (PMDB -

RS) -

~ verdade!

O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB - AL) - ... e transformou areforma partidária numa pelada sem o mínimo de estilo para interessar a
platéia, levou o popular João a abdicar do populismo e refugiar-se nos labi~
ríntos da redoma do poder, donde nunca devera ter saído, e por flm negou
eleições diretas ao povo para eleger seus governantes estaduais.
Se politicamente, Sr. Presidente, o País é initeligível, economicamente es~
tá pior. O Governo conseguiu o impossível ao conquistar a unanimidade da
insatisfação nacional, somando desgastes, temores e iras de um povo que podia não ser rico, mas que não merece ser t6f3hlicnte infeliz.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB -

RS) -

ti verdade!

O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB - AL) E argumenta-se em contrãrio, identificando-se a felicidade com o automóvel, a televisão, o telefone DDD e DDI, o refrigerador, a ponte RioNiterói, o noVo edifício do Banco Central, em Brasília, a Tr3.nsarilazônica e
tantas outras pirâmides, tid.as como indicadoras seguros do desenvolvimento.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB-RS) -

E o edifício da PETROBRÁS.

O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB-AL) - Exalo.
Quando é exatamente essa elitista mOderniz"ação de origCm multinacional o ponto provável do desvirtuamento do desenvolvimento. Em confronto
temos 25 milhões de menores carentes, abandonados e delinqUentes; temos
uma população de emigrantes da ordem de 40 milhões; temos o índice recordista na América Latina de 28% de brasileiros na fâ.lxa da misêria absoluta;
temos uma população de nanicos cientificamente provocada pela fome, segundo observação do Professor Nelson Chaves; temos, num Estado do Nordeste, comprovado pelo Juizado de Menores, o ingresso de 22 mil jovens entre a idade de 10 a 14 anos na prostituição.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB-RS) -

É alarmente!

O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB-AL)- Abriram-lhes, para essas
jovens, não as portas da escola, mas as do inferno. E a polícia, que ganha uma
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mfSéria e não sabe eX3tamente qual a sua funÇão em face da reinante crise de
autoridade, olha para as casas de prostituição de menores, numa delas com o
nome escarnecedor de .. C3.pim Novo", e passa, quando não protege, com a
mesma natural indiferença com que se desvia o dinheiro público para a ostentação, o supérfluo e a especulação financeira. (Muito bem!) O anormal passou a ser normal no Brasil,- do regime à degradação da juventude abandonada.
A violência, no Brasil, não é apenas o assalto dos marginais, o atentado
ou seqUestro do desvairado político, o linchamento popular, a ..justiça", na
terra sem lei, do Esquadrão da Morte ou do Mão Branca- violência é tarobém a tragédia da juventude assassinada pela indigência, pela fome, pela ausência de proteção do Poder público. Duas menores, interrogadas pelo juiz,
justificaram a desgraça a que foram levadas com a invalidez do pai, a morte
prematura da mãe e a falta de trabalho na cidade; mas foram mais além: pedi~
ram o testemunho do pai, prostrado numa esteira de periperi, que apenas declarou ter pedido às filhas que não o-deixassem morrer de fome ou da tísica
que matara a sua mulher; se caíram na prostituição, que poderia fazer ele,
sem mais noção da vida lá fora e da dele própria, se o seu único esforço se
concentrava em pedir a Deus que o tirasse de tanto sofriménto e tanta vergonba?
Quem pratica violência contra esse pobre homem e quem violenta essas
impúberes infelizes? A resposta é pronta: a miséria. E a quem cumpre erradicar a miséria? A resposta também é pronta: o Poder Público. Se não hã Direito Público no regime de força, conseqüentemente também não pode haver
Poder Público autêntico e legítimo. A miséria não consta de nenhum dos Pia'nos de Desenvolvimento, e como se fosse uma praga ignominiosa, como a antiga peste, antes de se lhe oferecer combate, foge-se dela; e pior do que fugir é
condenã-la ao isolamento. E a miséria, que não é uma praga bíblica, na medida em que se deixa crescer como enfermidade sem tratamento, torna-se um
processo social dinâmico, avassalador e crônico.
Sonhei sempre em um dia tratar desta tribuna da prosperidade integral
do Nordeste; e como me constrange ter que voltar à linguagem da tristeza e
do abandono humano. Se essa linguagem, tratada por mestres como Euclides
da Cunha, Graciliano Ramos, Domingos Olímpio, José Américo de Almeida
e tantos outros transformou a miséria em obras clássicas da história literária,
social e política do País do Nordeste, servindo sobretudo de advertência ao
governo e à sociedade, em minha pobre inspiração e prosódie :1ão passa de
mais um queixume desolado da histórica insurgêncía sentimental dos irnpo~
tentes políticos nordestinos, sobretudo os da apavorante contemporaneidade.
A minha voz, triste ou arrebatada, cai invariavelmente no vazio_ continental
da indiferença sempre olímpica do Poder, corno o pio do socó de tardezinha,
na beira da lagoa, a chamar, perdido e do lente, pelos companheiros que voaram cedo para os mangues de galhos protetores da solidão da noite. E o sol se
esconde, e o tolo socó, cansado de piar, põe-se a sofrer infmitamente, nem
tanto por temer pela vida mas sobretudo por não compreender o descumprimento da solidariedade a que se julg~ com direito.
f: esse ingénuo direito, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que hoje reclamo. O Nordeste é todo ele uma região assassinada. Da tragédia de Canudos à
tragédia dos Nanicos, sociologicamente o Nordeste não mudou; nem mudou
a postura do Poder central contra ele. Tudo continua como dantes - promessas, promessas, promessas; cada governo que começa é um benfeitor,
cada governo que termina é um tirano. E o pOvo--esperahdo pelo direito da solidariedade a que tem direito. Mas uma coisa diferente começa a acontecer. O
nordestino supria as suas carências com a fantástica reserva de inspiração
artística que Deus lhe deu, a crença estóica no imaginário espiritual e o opulento colchão folclórico que os seus antepassados, numa obra artezanal admirável, levaram tempos históricos a construir. Os meios de comunicação; iio'S
poucos, foram destruindo as fortalezas da privacidade regional. O direito à
solidariedade é a nova fortaleza que se levanta em defesa da dignidade do trabalho, da família e da região. As dores vêm de muito longe, sei, mas sei tam~
bém que as decisões de agora representam uma mudança respeitável e incon,
trolável.
Do casulo do homem sofrido pela fatalidade de ter nascido no N ardeste
salta o reivindicador magro e intimorato para enfrentar o gordo e temerário
czar da Economia. A luta é desigual, mas toda luta contra o mal tem os seus
momentos de inspiração na história de David e Golias. As fábulas são estrelas no tempo que sinalizam o bom caminho e garantem a moral da sinceridade. O homem magro agarra-se ao direito de fazer com que a sua vida viva.
Não foi, Sei, o Sr. Delfim Netto o construtor da miséria, mas agravou-a ao
tempo em que foi Ministro da Fazenda e agora pretende, como soberano do
Planejamento, institucionalizar a discriminação regional.

O Sr. Agenor Maria (PMDB-RN) -V. Ex• me concede um aparte.
O SR. TEOTÓNIO VILLELA (PMDB-AL) -

Pois não.
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O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Senador Teotónio Vilela, é com
tristeza que, olhando a Casa, ouvindo e vendo V. Ex•, vou dar este aparte. A
Nação marcha irreversivelmente para o caos. Não sei se daqui a mais dois ou
três anos, num amanhã bem próximo, se este estado de coisas continuar, esta
Nação não passará a ser uma ruma de homens desfibrados, de eunucos, de
homens amorais que se deixaram levar pela miséria que é a porta aberta da
prostituição. Congratulo-me com V. Ex• e afirmo neste aparte de um homem
que não é pessimista,• mas realista, que a situação é mais do que constrangedora, porque os valores êticos e morais de nossa sociedade, como a família, a
religião, estão sendo assassinados a cada dia.
O SR. TEOTONJO VILELA (PMDB- AL)- Muito obrigado, Senador A.genor Maria.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, venho acompanhando de perto as reivindicações honestas e objetivas dos órgãos de classe da lavoura canavieira e da
indústria açucareiro-alcooleira do Nordeste. Esse setor da economia nordestina gera não só recursos superiores a 50%, na- maioria -dos Estados, de toda
renda de cada um deles, como é o maior ofertante de mão-de-obra estável e
direta da Região, abrangendo trabalhadores cm número superior a 600 mil.
Tanto as classes empresariais como a dos assalariados enfrentam hoje a mais
dura prova de todos os longos anos de adversidade marcados por uma políti·
ca mesquinha e mentirosa, de concessões mitigadas e promessas descumpridas. O arrojo individual do homem e a boa· fé no futuro, alêm daquele amor
intenso à terra e o desejo de engrandecê-la acima de todas as vicissitudes, levaram a capacidade empreendedora nordestina a construir um respeitável
parque produtor de açúcar e álcool. Como os õnus financeiros da produção
foram se acumulando pela não correspondência da palavra oficial, o setor,
totalmente controlado pelo governo. atingiu o seu ponto de saturação de débito.
Hoje, as suas dificuldades foram agravadas por determinação de medidas como:
I) Continuidade de uma política de preços comprimidos incapazes de
cobrir os custos;
2) Deterioração, pelas elevadas taxas inflacionárias, do reajuste do valor
pago ao-produtor de cana, açúcar e ãlcool, decretado em setembro e já àquela
época insuficiente;
3) Limite de 45% na expansão dos financiamentos, em relação ao exercício passado, destinados à entressafra;
4) Ascensão dos passivos e quase total retirada de capacidade de endividamento das empresas industriais e agrícolas;
5) Alta desordenada dos insumos da lavoura e das fábricas, os quais, no
período de 12 meses aumentaram as taxas variáveis entre 100% e 300%;
6) Deficiência, à falta de recursos finariceiros, da ação das instituições
Oficiais de experimentação e pesquisa, inviabilizando a descoberta e a disseminação de variedades cana vieiras que restabelecessem a produtividade outrora existente nos canaviais nordestinos.
Nada disso, Sr. Presidente, irrompeu do dia para a noite c 0 Sr. Ministro
do Planejamento, responsável absoluto pelo setor, conhece em tOdos os seus
detalhes Os entraves que fizeram com que as classes dos produtores de cana,
açúcar e álcool do Nordeste resolvessem paralisar as suas atividades. Há meses que os dirigentes dos órgãos de classe, não raro acompanhados de governadores nordestinos e parlamentares, procuram uma solução pacífica para as
suas justas reivindicações. Os felizardos produtores da ãrea das multinacional·, na"o se submetem a 1•850 silo outra casta outra gente gente fina Marcam
·
'
'
'
com antecedência os seus preços num calendário imperial e duvido que um
ministro, ou todos juntos. se atrevam a modificar uma vírgula. Necessariamente merecem fé, o que não ocorre com os pobres mortais da área nacional
e principalmente com os míseros nordestinOs. Estes giram pra cá e prâ lá, do
avião para um hotel e de um hotel para antesalas ministeriais, onde, depois de
horas e horas de chá de cadeira, são recebidos como estranhos visitantes cuja
identidade sempre parece duvidosa. Governadores, Parlamentares, emprcsários _ para cima e para baixo _ formam a esquisita procissão dos condenados.
A cada encontro. o Sr. Ministro expele, fatigado, uma razão para não
atender. E apela para mil coisas- que o governo precisa da colaboração dos
nordestinos; que a situação exige austerid"ade nos gastos públicos; que os Srs.
empresários se compenetrem das responsabilidade do momento; que o governo os vê com a melhor disposição de estudar as suas honradas reivindicações;
que o momento não é oportuno; que o 'petióleo, sabiam? Aumentou; que a
PETROBRÃS está caçaltdo petróleo mas não achou; que a dívida externa aumentou; que o Presidente está preocupado com a balança comercial e com o
balanço de pagamento; que o Presidente é um homem bom; que a oposição é
mã; que estã à disposição de todos; que voltem; que não se esqueçam de vol-

tar. Encerrada a reunião. E a procissão dos condenados volta ao lugar do sacrificio.
A história das relações do Nordeste com o Poder Federal, agora suficientemente exemplificada com a luta dos produtores de cana, açúcar e álcool do
Nordeste, tem o mesmo conteúdo ético do conto popular em que o compadre
rico, com ar superior. dispensa ao compadre pobre a mais solene distância.
Um dia o compadre pobre vai à casa do compadre rico e lhe pede emprestado
uma corda de laçar; a que tinha, gasta pela antiguidade do uso, arrebentarase pouco antes nas pontas da vaca parida de novo. Precisava desleitã-la, se
não ela perderia o úbere e ele o bezerro. Impcrtigado, o compadre respondeu
que, naquele momento, estava indo à missa. na vila. Espantado, o compadre
pobre esclarece que o que estava pedindo era a corda de laçar. O compadre rico, impertubável, responde: "Vou à missa". E o pobre, aflito, indaga: "Mas o
que é que tem a ver a corda com a missa?" Sem obter resposta, lã se foi, coitado, de mãos abanando, a ruminar melancolicamente a confusão do mundo.
Moral da história, Sr. Presidente, quando não se quer dar uma coisa
todo argumento serve.
O fato dos Estados nordestinos se entenderem formalmente com o Poder
Central, na qualidade de membros da Federação, não quer dizer que por isso
subsista um relacionamento íntimo, realmente federativo. A federação, como
tudo que se contem na Constituição, é: regida pelo arbítrio; existe apenas para
o governo exigir dos federados a união política, que ele não faz por onde honrar. O federalismo vigorante, deixando de dar forma ao governo, deforma-se;
e essa deformação, mais aqui menos ali, afcta perigosamente o sentido cívico
da "união indissolúvel" dos Estados-membros de que fala a República Federativa. Como brasileiros somos todos compadres, mas na hora da troca ou
correspondência de atendimento - a teoria, na prática, é outra. Somos os
compadres pobres, os nordestinos. No momento de laçar a vaca, o compadre
rico está sempre indo à missa. E depois, sempre nos recolhemos à nossa parva
ingenuidade.
E note-se que o açúcar e o ãlcool são hoje produtos nobres no julgamento do mercado internacional; em resumo significam: alimento e energia exatamente as duas grandes carências mundiais que apavoram a civilização
moderna. Qualquer cidadão do mundo sabe disso; menos, ao que parece, o
Governo brasileiro. que se empenha muito mais em procurar soluções para os
seus problemas lá fora do que aqui. E quando se fala da capacidade nacional
de superar a crise, o olho oficial fixa-se tão-somente nas empresas multinacionais, que por isso mesmo deixam de ser hóspedes para se tornarem donas do
Brasil. No caso do álcool, por exemplo. advoga-se abertamente a entrada das
companhias estrangeiras na sua exploração. Argumenta-se que o País não
dispõe de recursos para financiar o programa e nem os empresários brasileiros demonstraram empenho em prestigiá-lo; provavelmente surgirá amanhã a
versão de que os estrangeiros dispõem de melhor tecnologia do que a nossa,
depois, evidentemente, de terem patenteado os nossos inventos lá fora. Tudo
é possível.
Se o empresário brasileiro não está produzindo mais álcool do que o previsto, o único responsável é o governo. Não existe até hoje uma política institucional do álcool; a burocracia bancária esgota a paciência do mais santo
dos mortais; certa área ministerial não se convenceu, ou pela sua granítica
mediocridade ou por alentada má-fé, de que o álcool é: um produto nobre taoto para consumo interno quanto para exportação e que o álcool é solução
energética, é matéria prima para a industria química, é redução na compra de
. divisas, é distribuição de renda preferencialmente no interior onde ganha o
homem, o município e o Estado, é contribuição à fixação da mão-de-obra no
campo ...
o Sr. Paulo Brossard (PMDB -

RS) -

Muito bem!

O SR. TEOTONJO VILELA (PMDB- AL) - ... e uma nova fronteira
econômica c social de vastas e incomensuráveis proporções, que até: um país
Como os Estados Unidos está. importando tecnologia c equipamentos brasileiros para produzir álcool, que jã estamos vendendo álcool a preço superior ao
fixado no país, que o próprio vinhote, considerado até recentemente como
perigo ecológico apresenta-se como fonte de riqueza quer sob a forma de fertilizante quer sob a forma de ração animal e até: como produto de exportação
- há uma oferta da Alemanha para adquirir vinhote, desde de que seja desidratado até o nível de 60% - que enfim, o programa do ãlcool é autofinanciável, não precisa de moeda estrangeira para expandir-se, pelo menos como
agora está sendo vendido pelo governo ao consumidor, conforme demonstrarei mais adiante.
Ou o Sr. Delfim Netto é inimigo do Presidente da República ou simplesmente entrava o Proálcool pela simples razão de querer administrá-lo, sabendo que o seu itinerário vitorioso.lhe proporciona a oportunidade de confirmar. com o ••milagre" do álcool, o sucesso anterior. no Ministêrio da Fazcn-
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da. Seria o óbvio que a sua companheirada- diriam os gaúchos -costuma
transformar em evento cingular ou raridade histórica, qaulquer coisa própria
dos homens santos e dos gênios. Ou o PreSidente Figueiredo aciona a sua autoridade) criando a politica do âlcool, varrendo do templo os fariseus e chamando a si a Supervisão do Proálcool, que serâ a sustentação econômica do
seu governo, ou se verã traído, como foi Geisel, por interesses escuses que há
tempos se infiltraram no comando do problema energético brasileiro. Dois
generais, Andrada Serpa e Ayrosa)já se pronunciaram em tom de advertência
contra a entrega do âlcool do domínio das multinacionais, o que significa
uma grande alegria para o meu espírito nacionalista. Daqui eu os cumprimento, independentemente de minhas arraigadas convicções oposicionistas,
esperando que prossigam, energicamente, na defesa da s_oberania nacional,
porque a nossa Pátria palavra que nos dias correntes os tecnocratas e os cortesãos abominam, encontra-se) de fato, em perigo.
Sr. Presidente. Os financiamentos aos agricultores estão limitados a um
reajustamento igual a 45% dos valores deferidos para o período da entre-safra
passada. Como a inflação ultrapassou a casa dos 80%, é claro que um acréscimo de tal porte não permitirá que se cultivem as mesmas áreas trabalhadas há
um ano atrás.. Como esperar que a produção cresça? Como esperar sequer
que ela se mantenha? A realidade é ainda pior do que isso. Os agricultores poderão comprar apenas 40% dos fertilizantes que adquiriram hâ um ano atrâs,
porque estes custam hoje 383% ...
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Quarenta por cento? Creio que
V. Ex'" estâ sendo otimista.
O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB- AL) ... daquilo que custavam
em abril de 1979. Em conseqüência, de cada 100 hectares plantados, apenas
40 poderão ser corretamente adubados. Os 60 hectares restantes ficarão ao
"Deus dará".
Como esperar que a produção cresça? Como esperar sequer que ela se
mantenha? Ou, mais precisamente, como esperar que a queda de Produção
seja algo menos do que desastroso? E depois? Depois dirão que os produtores
brasileiros são incorripetentes. Dirão que é precisO apelar para as empresas
multinacionais. Ou dirão que apenas a estatização poderá resolver o problema da produção. Algo serâ dito, sem dúvida, e serão muitos aqueles que, de
boa-fé, acreditarão em tamanhos -disparates.
E por que tantas restrições Sr. President~ Por que sacrificar a produção
nacional de álcool e açúcar? Falta de recursos sobretudo para o âlcool? Afinal, onde estão aqueles recursos (I bilhão e 200 milhões de dólares tomados
para aplicar no Programa Nacional do Álcool? E onde estão os recursos obtidos com a venda das ações da Vale do Rio Doce, que tanta celeuma criou na
Bolsa do Rio de Janeiro? Na verdade, mesmo sem saber onde foram pararesses recursos, cumpre esclarecer que bastariam os meios gerados pelo próprio
âlcool para assegurar a sustentação dos canaviaiS.
De cada litro de álcool vendido nas bombas de gasolina, na mistura carburante, o Governo_ se apropria de 11 cruzeiros! São mais de 20 bilhões de
cruzeiros gerados pelo próprio âlcool que, se não fosSem dirigidos para outras aplicações, permitiriam que os produtores de cana não se vissem, agora,
na rua da amargura. Estranha prioridade a do PRO ÁLCOOL. Prioritário parece ser um programa que absorve recursos de outros setores! O PROÁLCOOL, ao contrArio, é doador de recursos, não é absorvedor. (Vide quadro
anexo n9 1).
Alagoas Sr. Presidente meu Estado, entrou firme no Programa Nacional
do Álcool. Os empresários, confiantes na vasta propaganda que o governo
passou a fazer do uso do ãlcool e atendendo ao próprio apelo oficial, marcharam para a nova fronteira quase que com arroubo juvenil. O fato é que, decidido pelos órgãos oficiais que um projeto de financiamento jUnto aos bancos
credenciados não podia permanecer mais -de 60 dias na tramitação de sua
contratação, antes do contrato muitos empresários fizeram seus pedidos de
equipamentos industriais. Pois bem, Sr. Presidente, há casos em que há um
ano projetes rolam, sem maiores explicações, de um sitio a outro da geografia
financeira dos bancos e enquanto isso os empresários, com os equipamentos
prontos, montaram as destilarias, fabricaram âlcool, encerraram a moagem e
atê hoje a procissão dos condenados marcha silenciosa e contrita diante da
solene indiferença das autoridades responsáveis."
O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - O que o Governo tem a dizer
diante do fato que V. Ex'" aca~a de relatar?
O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB - AL) - E diffcil interpretar,
nobre Llder.
O Sr. Paulo Brossnd (PMDB - RS) - Porque al não se trata de uma
opinião nem de uma interpretação; trata~se do relato de um fato.
O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB- AL)- Mas vou mostrar a V.
Ex• com mais detalhes, a prática do que estou acabando de dizer.
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Aí está uma amostra do estímulo aos industriais brasileiros ou quem
quer que seja que se aventure a entrilr no sistema de produção de cana, açúcar
e álcool. Uma dessas destilarias montadas sem contrato financeiro chegou a
produzir até o encerramento da safra, no mês passado, .14 milhões de litros de
ã!cool. O governo tomou-lhe, à base de CrS 11,00 por litro à título de financiar o PROÁLCOOL, conforme exposição anterior, a bagatela de Cr$
154.000.000,00 (cento e cinquenta e quatro milhões de cruzeiros) E sabe, Sr.
Presidente, qual o montante do empréstimo pleiteado para implantação da
destilaria? Shilplesmente Cr$ 70.000.000,00 (sCtenta milhões de cruzeiros), ou
seja, menos da metade do que já contribuiu essa flestilaria para o PROÁLCOOL, e ainda assim o empresário estâ pagando ju_ros e correção monetária
aos seus fornecedores de equipamentos, pelo fato estranho e inacreditável de
não ter _ainda realizado ;:t. operação financeira com o banco agente do
PROÁLCOOL.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB,-RS) ,.- Se me permite o nobre Senador
que o iriterrompa, vou interferir no seu discurso e solicitar que nesta Casa seja
dita uma palavra sobre isso. E. claro que não vou pedir que essa palavra seja
dita hoje; mas sobre um fato de tal gravidade é preciso que seja dito alguma
coisa. Como Líder da Oposição faço este requerimento.
O SR. TEOTÓNIO VILELA. (PMDB-AL) - Concordo com V. Ex•.
Vamos todos embarcar na procissão dos condenados, mais hoje mais
amanhã.
O Sr. José Lins (PDS-CE) - V. Ex• me permite?
O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB-AL)- Pois não, nobre Senador
José Lins.
O Sr. José Lins (PDS-CE) - Nobre Senador Teotônio Vilela, ouço
com a maior atenção o pronunciamento de V. Ex'" Creio que será mais útil
ouvirmos o pronunciamento de V. Ex•, não interrompendo o desenrolar do
raciocínio. E. claro que não concordo com muita coisa que V. Ex'" diz, mas
ouço-o com atenção e prometo analisar o assunto para um debate mais proveitoso para o País e para o Nordeste.
O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB-AL)- Muito obrigado, nobre
Senador.
Diante do expostot Sr. Presidente, Srs. Senadores, torna-se dificil entender o que deseja o Sr. Ministro Delfim Netto, czar da economia.
Amanhã os empresários internacionais, sem procissão mas com festas e
outras coisas mais, serão recebidos com honras de gênios. da iniciativa privada. E o resto, com licença da palavra, que se dane. Por outro lado, o governo
atê agora nem sequer recorda-se de cobrar das multinacionais do automóvel
ao menos um cartão de agradecimento pelos motores a âlcool, inventiva brasileira, que lhes ofertou, enquanto que o povo paga .. royalty" atê por um
..bom-dia" dos empresários estrangeiros.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB-RS) - 1'! verdade.
O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB-AL) - E é p'rovâve! que esse
••beau geste'' do Brasil não signifique mais que sua obrigação de prestar vas~
salagem à contribuição ao desenvolvimento promovida pelo espírito altrurísto e humanitário da bela e culta gente do mundo supercivilizado.
Sr. Presidente, a verdade é que para certas autoridades brasileiras o álcool ainda está para o petróleo assim como a cachaça estâ para o uísque. Há
que respeitar a repugnância cultural do respeitável "status" de pessoas cujo
refinamento pessoal já se constitui em direito adquirido. Nada a opor. O
probleJ?a ~st~ ~~que o uísque é também uma energia renovável e o petróleo
não é; e por não ser é que não hã mais, principalmente entre nós que, segundo
a Petrobrás, nunca houve. E quem quiser se queixar não vá ao bispo, mas a
Deus, apontado pelo ex-ministro Ueke, perante a História e o Juf:z:o Final,
como único respansãvel pela pobreza petrolífera do Brasil.
Mas voltemos ao Nord~ste, Sr. Presidente, e à procissão dos condenados,
cuja penitência tem facetas curiosas. Uma delas ê de que se o empresariado
brasileiro é incompetente para realizar um Programa respeitâvel, de interesse
internacional e petulancia apregoada para competir com o petróleo, com
muito mais razão é incompetente o empresârio nordestino que dentro da mesma área da agroindústria nem sequer compete com os sulistas. O argumento
é arrazador. Daí, sem dúvida, a indigência financeira dos franzinos pedintes
do Nordeste. Ora, Sr. Presidente, a legitimidade da raiz do problema, se bem
interpretada, pode oferecer um r~ciocínio capaz de concluir de modo diferente. Vejamos o caso atual, bem ilustrativo de um processo-históricõ, toniando~
se o comportamento do Governo Federal diante de duas safras, dentro do
mesmo Plano de Safra concebido, aprovado e autorizado pelo Instituto do
Açúcar e do Álcool, o que vale dizer o Ministério da Industria e do Comércio,
Ministério da Fazenda e Ministério do Planejamento, tudo, enfim, reduzido à
boa ou mâ vontade do superministro Antônio Delfim N~tto.
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O que aconteceu?
O Governo Federal, como acontece todos os anos, concedeu para o açúcar, em junho, no início da safra da região Centro-Sul, um aumento de 23%, e
um reajustamento, em setembro, da ordem de 27%, no início da do NorteNordeste, meados da safra do Centro-Sul, ficando congelado o preço do produto até os dias atuais. Os aumentos, portanto, foram concedidos durante o
ano passado, 1979.
O Centro-Sul colheu a safra com o preço atualizado, e o Nordeste com
um único preço.
Atualizados os preços durante o perfodo junho de 79 a março de 80, de
acordo com o índice geral de preços da Fundação- Getúlio Vargas, a remuneração real para o Nordeste foi em 6% írifàlor à remuneração real concedida
aos produtores do Centro-Sul.
O montante desta frustração de receita, em moeda, até março de 1980,
atinge a cifra de 1.6 bilhão de cruzeiros, que seria injetada no exaurido setor
produtivo rural da Região Norte-Nordeste. E isso ocorre não porque sequeira privilegiar o Centro-Sul mas simplesmente porque o que se promete ao
Norte-Nordeste não deve ser cumprido. O GOverno ajustou com os produtores brasileiros de cana, açúcar e álcool revisões periódicas de preço que, se
não era o suficiente, ao menos obedecia a uma escala de reajustamento capaz
de contrabalançar de algum modo a sua erosão pela inflação. Cumpriu o prometido com o Centro-Sul, ao chegar a vez do Nordeste julgou-se dispensado
de honrar a palavra. Pois a verdade é que se o Governo houvesse reajustado
para o N ardeste no me3do da safra finda o preço correspondente à escalada innacionãria, a região não teria sofrido o prejuizo de CrS 50,00 (cinqUenta cruzeiros) por tonelada de toda a cana produzida no de<orrer da moagem. A recusa ao reajustamento, tal como foi concedido ao Centro-Sul, ê discriminatória, injusta; fnfqua. De ano a- ari.O descapitaliza-se a Região e os nordestinos
têm todo o direito de cobrarem do Governo a frustração de recursos que lhes
foi imposta, provavelmente na suPOSição de que a fragilidade política das populações nordestinas lhe dã o direito de explorar o mais fraco pela simples razão de que o fraco não tem direito.
A questão, fundamentalmente, é esta. Mas é também precisamente esta
questão que já induz o nordestino a convencer-se de que trabalha como escravo para servir a um rico senhor que não lhe diz respeito em qualquer sentido de relacionamento político, económico ou social. Se não há uma contrapartida de deveres, que sentimento de união pode prevalecer? E. conveniente
que o poder central pense nisso, que o Presidente da República seja o Chefe
de todos os brasileiros, que não entregue de olhos vendados a gestão da coisa

pública a quem é useiro e vezeifo em perseguir os nordestinos. Nós, do
PMDB, fazemos oposição política e doutrinária ao regime e ao Governo,
mas não somos inimigos de ninguém. Usa-se agora o poder público para regionalizar questões e individualizar problemas, numa torpe vingança que vai
aniquilando de forma avassaladora a credibilidade das instituições oficiais e
seus órgãos subalternos. Quem usa de tais expedientes ê que pode ser chamado de inimigo do Presidente Figueiredo, pois usa o cargo e a função para desacreditar os compromissos assumidos. Isso é que mais depressa arruína o
Governo e torna um ano de administração num desastre que ninguém deseja
repetido por mais cinco.
O Presidente Figueiredo proclamou prioritária à agricultura e agfoindústria, empenhou o seu propósito de resgatar a Nação da fome e da crise
energética e com esse gesto adquiriu de repente a simpatia do univefSo rural,
sempre esquecido, menosprezado, uma espécie de senzala da Casa-Grande
urbana. Circula neste País um volume de dinheiro espantoso e entretanto o
que chega ao setor básico de produção é apenas um terço. Por outro lado~ ao
se tomar qualquer medida antiinflacionária, como esta de redução dos financiamentos agrícolas do Nordeste em pleno início dos trabalhos de plantio,
olha-se apenas para esse terço que produz bens de consumo indispensáveis à
vida das populações brasileiras. Os outros dois terços, que não produzem ou
produzem bens supérfluos, por que não são igualmente penalizados?
Essa, uma reflexão para o Senhor Presidente da República. A selvageria
do sistema financeiro e tributário deste País, manipulado pelas multinacionais e seus aliados internos, leva o Brasil pelas mãos dos ditos conservadores
e confiãveis, a uma explosão social também selvagem, se em tempo a sensatez
e a seriedade, a soberania e o nacionalismo, a pãtria e o idealismo democrático não fizerem calar a voz absolutista, entreguista e desumana daqueles que
se- servem da posição para dividir os brasileiros, perseguir brasileiros, corromper brasileiros, disseminando um mal-estar propício à desintegração nacional e aos interesses do trilateralismo.
O Nordeste sente-se ofendido com o tratamento que lhe dispensa o Sr.
Ministro do Planejamento, e o que vier a acontecer àquela Região de 35 milhões de brasileiros, entre os culpados, o Sr. Delfim Netto é o preferido. Que
o Senhor Presidente da República não me ouça como adversário, mas como
simples nordestino integrado na disposição geral de não se deixar abater,
mesmo fraco, pela força de um ministro que pode mandar em tudo, menos no
carácter dos que prezam a honra. As reivindicações nordestinas continuam de
pé, como de pé está o Nordeste para enfrentar a fúria de absolutismo do Sr.
Ministro do Planejamento. Na guerra, como na guerra.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito beml Palmas,)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. TEOTÓNIO VILELA EM SEU DISCURSO:
11

M

o

P RE

CONSELrto NACCONAJ. 1>0 -P<TOdLfO

E
G

·-·[síiiiir!Jit4S .o( PJ<!<;ll5

AB

DO ,(c(OOL ANIDRO PARA ft~S CAR9VIWfl!.·- ...

•ÍGt;ciA APARTIR õr

· --------.Efoilio NDRfE,,;oiJisT'E

- - - - - - ·------:;;R[Ço).. GA~

C0~1POSIÇM 00 PREÇO DIJ.-AI,COOL ANIDRO

"A";

SOLINA
AQUJSIÇM, TAXA DE
CENIRDS/MIS; AO PRODU-: SERVIÇO
TURA
: TOR
(1 l

DI - WJ~AVS
02-8ELEr4
03- SM LUJZ

- AM

PA
- MI\
PE

~~=~~:~~~~~A

06 _CRATO
07 - NATAL
08 - CA8EtELO/ JP

CE

~

23,6773
_23,7348
23,7348
23,6773

g;;;~~

23,67'3
23, 73<8

11,5060
11,5060
11,5060
11,5060
li ,5060

lU~~~

I

FRETE
MEDI O

(2)

0,3385
0,769:3
0,7405
0,6079

8:~8n

õ:g6~~

- ~USTURA C/.RBVRAI<TE

l JUROS A8 :
J PRODUTOR:

'

(3)

0,2038
0,2038
0,2038
0,2038
0,2038

19;oJ/8_o_ _ ..

,

SUBTOTAL

ALfN~A

TOT AL

"L"

(5)

:0,2301
'0,2301
(F)~ 0,2301
(F): 0,2301
(F): 0,2301

· :8:~~s1

12,2784:11,4564
12,7092 , 11,0256
12,6804 : 10-,9969
12,5478 :11,1870

l~:?m :.· l?:~~íJ

23,6773
23,7348
23,7348
23,6773
23,7 348

~Hn

11 ,5060
O,2038
O,2326
, O,230 I
12,1725 • li ,5623
23 ,7'''8
'
"
, ..J.....
11,soso
0,2038
o,19Z9
:o,230T
12,1328 ::11,6020
2 3 , 7348
lO - ~;J;CEJO
23 7348
1
11 -SALVADOR
23:67'3
1 ,5060
0,2038 , 0,1254
l0,2301
12,0653- ;il,6695
23,7348
12- JUAZEIRO
23,7923
11,5060
0,2038 I 0,6650 (F)!0,2301
12,6049 111,0724
: 23,6773
----------------~----L-------~~r-1,_5_o6_o__~:_o_,2_o_3_s_2i_o_,_3_93_4__(F_l~:_o_,2_3_ol__-L_l~2~,3-3~33~~~-~~~·-45cc9~.' 7913 __ _
09 - REC!Fo

OBSERVAÇOES:

- PB
PE
- AL
- 8A
- BA

23 7"4'

I - AQUJSIÇM AO PROCUTOR- Ato 49/79 do !AA de 20/11/79;
-TAXA DE SERVIÇO - 2~ sobre o pr_eço de paridade A!cool I Açúc~r ncs condições PVU/PVD Ato '3i/7S de 25/09(73,
3
OS FRETES ROD_QVIÁIRIOS E FERROV!MIOS são calcu1ados na forma média aritméti.ca;
4 - JUROS AO PRODtíTOP - Z1 sobre o Preço de aquisição ao produtor- Artig-c 2Q do Decreto .82:.476 d; 23/10,'78;
5 - SUBTOTAL - soma das parcelas 1, 2, 3 e 4;
----- - -

2

6 - AL!NEA -"L" - difere,•ça da parcela n9 5 para

o

preço da gasolina "A" nos: Cent.rôs de Mistura.

Abril de 1980

tc~:.rL~i.s- ~:·_],,,.;;_;
-.
,

; NA

"A~

NO~

____

: AQUISIÇ;5;0 AO :TAXA

: CENTROS I MlS- •

DE

----"-'-s.•r_u_R_A_ _ _~RA01 - SRASTLIA

- DF

23,8474

11,4728

- GO

23,7923

Ol - AN.l(POLIS
04 - VITORIA

- GO
- ES

23~8474

11 ,4728
11,4728
11,4728

05 - BETIM

- MG

23,8186
23,8186
24,0789
24,3106
23,8474
24,2485

06 - BELO HORI ZO/iTE

- M3
- MG

08 - r.IJNTES CLAROS

-- l1G

09 - LIIERLI.NDJA

- MG

10 - DOURADOS
11 - CU!BJI:
12 - CA~:PO GRANDE

- MT

-'G

13 - UTINGA
14 - SARUERI

-SP

15 - SAATOS

- SP

-I!T
- SP

~ÓA:-wiTINA

- SP

17 - BARR1NHA

- SP

18 - BAURO

- SP
- SP

19 - DURINHOS

20 - PAUL!NEA

- SP
21 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
22 - RI8EIR1iO PRETO
;_ SP
23 - S~ JOSE 00 RIO PRETO - SP
24 -- S.M JOSE DOS CAAPOS

25 - VOTUPORANGA

- SP
- SP

27 - CAXIAS

- RJ
- RJ

28 - lONDRINA
29 - 1-'ARING.lt

- PR
- PR

30 ,., CASCAVEL

- PR

31

- PR

26 - CAMPOS

GiiARAPUAVA

32 .-. ARAUC!(RJA
33 - !TAJAJ

•
-

11,472~

11,4728
11 ..4728

11

23,7635
24,3267
2'3,9770
23,8474
23,9049

23,7923

23,9049
23,9049
24,3659

rR

23,9600
23,8761

SC

13,6474

1,1918

0,2295

13,0979

0,2038

0,3905

0,2295

12,2966

0,2295
0,2295

1,6191
1 ~4525

13,5252
13,3566

'·AL!NEA
"l"

10,3222
10,4337
10,7495
11,4957

TO 1 A l

23,8474
23,7923
23~8474
23,7923

0.9416

0,2295

0,8238

0,2295

12,8477
12,7299

0,8805

0,2295
-0,2295

12,786?
12,0356

12,2750

0.2295

12,1870

11,6604

0,2295
0,2295
0,2295

12,6550
- 13,3668

11,5935

24,2485

1 ~4607
1,3055

10,3680

13,2116

10,6358

23,7348
23,8474

12' ,4119
12,5442

11,3607

0,1295
0,2609
0,7489

10,9709
11,0887
11,2923

23,818b
23,8186
24,0789
24,3106
23,8474

0,::'038

11,4728
11,4728

0,2038
O,l038

o.soss

-0,2295

0,6381

0,2295

11,47?8

0,2038
0,2038

o,4789

0.2295

12,385Q

I 11,378~

23,7635

0,2446

0,2295

12,1507

12,1760

24,3267

0,2038

0~0790

11 ,9851
12,0416

23,9770

• 0,1355

0,2295
0,2295

11,9919

: 0,2038

11,6056

0,2295

12,1670
12,0920

11.7003

23,84 i'4
23,9049
23,7923

ll ,4728

!

0,2038
: 0,2038

I

11,4728

0,2809

o

0,1859

: 0,2295

11,4930

11,7179

11,4728

: 0,2036
~ 0,2038

: 11,4728

: 0,2038

0,0944
0,2361

: 11,4728
: 11,4728

: 0,2038
: 0,2038.

0,4920
0,3820

i 0,2295

12,3981

1115068

: 0,2295

12,2661

11,51904

; {1,4728
o 11,4728
; 11,4728
: 11 ,4728
i 11,4728
: 11.4728

' Q,2038
: 0,2038
I
0,2038

0,1160
I 1,1946
o 0,4259

o Oo2295
~ 0,2295

11 ,7702

i 11,4728

: 0,2038
: 0,2038
l 0.2038
; 0,2038

i

l 0,2039

11,4728

o SR. PRESIDENTE (Passos Porto) -Concedo a palavra ao nobre SeCE. Pronuncia o seguinte discurso.) -

Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Agradeço a V. Ex• a generosidade de me conceder a palavra neste final
de sessão, para que me fosse possível trazer ao conhecimento da ~sa a transcorrência de um evento muito sensível a todos nós, de modo espeCial ao povo
cearense acontecimento este ligado à data centenária de um patriarca do
Ceará, Àrthur Feijó Benevides, e de sua consorte, Maria do Carmo Eduard?
Benevides, avós paternos dO nosso estimado colega Senador Mauro Benevtdes.
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A imprensa de Fortaleza fez o merecido registro, atravês dosjorna~s..Correio do Ceará e O Povo, que se expressam assim sobre a grata efemende:
CENTENÁRIO DE UM PATRIARCA

Arthur Feijó Benevides e Maria do Carmos Eduardo Benevides
completariam, hoje, cem anos de vida.
Se vivos fossem, o patriarca Arthur Feijó Benevides e sua esposa, D. Maria do Carmos Eduardo Benevides, estariam a completar,
no dia de hoje, cem anos de idade.
Chefe de uma das famílias mais importantes de nossa terra,
Arthur Feijó Benevides foi Major da Guarda Nacional, proprietário
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rural, coletor do Estado e líder político de incontestável prestígio cm
Pacatuba e municípiOs vizinhos. Nasceu a 29 de março de 1880, na
cidade de Maria Pereira, hoje Mombaça, enquanto D. Maria do
Carmo veio ao mundo em Pacatuba, a II de julho de 1879. Ambos

faleceram em Fortaleza, em 1970 e 1961, respectivamente.
Tiveram, ;to todo, dezesseis filhos, criando-se quatorze, que são
os seguintes: Augusto Feijó Benevides, (uncionârio federal aposentado; Carmen Benevides de Carvalho, esposa de Ciro Marinho de
Carvalho, residentes em São Paulo; Carlos (Carlito) Eduardo Bene-

vides, comerciante, banqueiro, Deputado estadual por duas vezes e
pai do Senador Mauro Benevides; Aluizio Benevides, falecido; Maria do Carmo (Lilia) Benevides, viúva do comerciante Casemiro Benevides; Joaquim Eduardo Benevides, delegado regional do Ensino
e Prefeito de Pacatuba duas vezes; Ruth Eduardo Benevides, funcionária estadual; Maria Josê Eduardo Bencvides, comerciante; Fernando Eduardo Benevides, farmacêutico, ex-presidente do IPEC e
do Clube dos Diários (falecido); Humberto Eduardo Benevides, comerciante (falecido); Maristela Benevides de Alencar, esposa do
Professor Joaquim Eduardo de Alencar, da Faculdade de Medicina
da UFC; Miriam Benevides Pamplona, viúva do médico Carlos Ribeiro Pamplona; Alberto Eduardo Benevides, escritor; Arthur
Eduardo Benevides, bacharel em Direito, escritor, professor da Universidade Federal do Ceará e membro da Academia Cearense deLetras.
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O Major Arthur e D. Maria do Carmo casaram em Pacatuba,
no dia 12 de setembro de 1900 e foram sempre pessoas muito queridas no incontável número de amigos que fizeram.
Para comemorar o importante evento, a família Benevides
manda celebrar missa pelo Padre J essé de Oliveira, hoje, às 18 ho.;
ras, na Capela das Missionãrias, na Aldeota, contando, sem dúvida,
com o comparecimento de todos aqueles que formam o seu vasto
círculo de relações de amizade.
O casal, cujo centenãrio hoje se comemora, deixou numerosa
descendência, contando-se 52 netos, 138 bisnetos e 56 trisnetos, espalhados pelos mais diversos pontos do Brasil. Entre os netos e bisnetos destacam-se o Senador Mauro Benevides e seu filho Carlos
Benevides Neto, Deputado estadual; os advogados Celso e Celio Benevides de Carvalho, residentes em São Paulo; os economistas Carlos Alberto Benevides e Silvio Benevides Alencar; os médicos
Maurício Cabral Benevides e Vera Benevides de Alencar; as professoras Eloah Benevides, Conceição Benevides e Regina Benevides
Pamplona Fiuza; o engenheiro-agrônomo Afonso Henrique Valente
Benevides; a Irmã Missionária Aloisia Benevides; o bacharel em
Administração Roberto Wagner Valente Benevides; o professor
Sergio Benevides Alencar; o astrônomo Clâudio Benevides Pamplo~

Abril de 1980

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
A ditadura do Regimento, atendendo à prioridade das Lideranças, hoje,
fez registrar, aqui no plenário, um fato interessante: sou o primeiro orador
inscrito e o último a falar, porque três líderes, naturalmente no uso de facul~
dade que o Regimento lhes concede, usaram da palavra.
Sr. Presidente, só falaram três lfderes, mas poderiam ter falado cinco,
po~que agora hã líderes de si mesmos, e, assim, ninguém mais falaria neste Senado.
O Sr. Almir Pinto (PDS-CE) -

V. Ex• me permite um aparte?

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Pois não.
o Sr_. AI_mlr· p·mto (PDS- CE) - Hã , pouco, coment âvamos exatamente
esse assunto, porque, até o ano passado, antes da abertura, isso era possível.
Mas agora, depois da abertura e da reforma partidária, estamos praticamente
com 5 grupos partidários e o Regimento reserva a cada líder 20 minutos. Esse

tempo nunca fica nesses 20 minutos porque, com os apartes, sempre avança
um pouco- e chega aos 30 minutos. Ora, se continuarmos com esse mesmo
tempo para cada líder, serão 150 minutos. Aí, ninguém falará mais neste pienário, só as Lideranças. Ou se modifica isso, Senador Dirceu Cardoso, para
que só falem os Líderes da Maioria e da Minoria, ou tem que se baixar o temna; os comerciantes Tarcisio Benevides, Carlos Frederico Benevides
e Eduardo Benevides Filho.
po e, em vez de 20, estabelecer IO minutos às Lideranças, senão só falarão 05
líderes neste Senado. Obrigado a V. Ex•.
Justas, portanto, por todos os títulos, as homenagens que estão
sendo prestadas à memória do benemérito casal Arthur Feijó BeneO SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Pois não.
vides e D. Maria do Carmo Eduardo Benevides.
_
Sr. Presidente, venho tratar, rapidamente, jã que não posso mais entrar
em longas considerações, sobre uma situação que está trazendo intranqUilidade, desassossego e uma certa desesperança à família brasileira. ~uma questão
CENTENÁRIO DE NASCIMENTO DO CASAL
simplíssima: as bolsas de estudo distribuídas pelos Senadores da República.
ARTHUR FEIJÓ BENEVIDES
- Sr. Pr"esidente, nós distribuímos cento e vinte ou cento e trinta bolCortieinora-se, hoje, o primeiro centenário de nascimento do sas nas áreas que representamos aqui no Senado. Pois bem. Hâ colégios de
casal Arthur Feijó Benevides-D. Maria do Carmo Eduardo Benevi- primeiro e segundo grau que aceitam a bolsa, recebem no tempo oportuno dides, pessoas que durante toda a sua vida, longa e honrada, merece- nh~iro que o Governo paga e recebem, tambêm, do aluno matriculado, até o
fim do ano.
ram o maiof respeito e a estima da comunidade.
Muitos estabelecimentos de ensino, Sr. Presidente, ao fim do ano, dizem
Chefe de numerosa e ilustre famflia, o Major Arthur foi oficial
da antiga Guarda NaciOnal, sendo proprietário no Município de que não receberam a bolsa. Mas receberam do Governo e, também, do bolsisPacatuba e coletor do Estado na mesma cidade. Iniciando sua vida ta, recebendo, portanto, duas vezes o montante daquela inatrícula. Isso é um
como funcionário da RVC, acabou por fixar-se definitivamente em ato imoral, que cabe ao Ministério da Educação verificar no interior de nosso
Pacatuba, onde chegou a chefiar o Partido Conservador e contraiu País.
Outros colégios, Sr. Presidente, aceitam a bolsa e não as remetem ao Minúcias com Maria do Carmo Eduardo de Sousa Espíndola.
Dessa união nasceram dezesseis filhos e houve uma descendên- nistério da Educação, fazendo com que o aluno carente, o aluno pobre perca
cia de 52 netos, I 38 bisnetos e 56 trisnetos, entre os quais o Senador aquela_ bois~. Outro caso, aí. Quer dizer que o colégio, por negligência ou
Mauro Benevides, o Deputado estadual Carlos Benevides Neto, o mesmo porque não quer dar ao aluno carente essa possibilidade, não remete a
Dr. Célio Benevides de Carvalho, Procurador Regional da Repúbli- bolsa ao Ministério da Educação, e o pobre aluno da pobre família brasileira
ca, em São Paulo, e os Drs. Maurício Benevides, Vera Benevides de do interior perde essa oportUnidade.
Sr. Presidente, eu distribuo 120, 130 bolsas. Perco quase que mais da meAlencar, Afonso Henrique Valente Benevides, Cláudio Benevides
Pamplona, Eloah Benevides, Regina Benevides Pamplona Fiuza e tade delas nessas condições, porque os colégios não remetem para cã. Mas recebem dos alunos.
muitos outros, nos mais diversos campos profissionais.
O aluno que pede bolsa, Sr. Presidente, é de família carente, é a família
O Major Arthur e D. Maria do Carmo, tios do nosso Superintendente Manuel Eduardo Pinheiro Campos, deixaram os seguintes pobre, é a famflia de pouco recurso, é a família necessitada.
Ainda mais: as faculdades e os colégios aumentam as contribuições, asfilhos: Augusto Feijó Benevides, funcionário federal aposentado;
Carrr.em Benevides de Carvalho, esposa do Fiscal Federal Ciro Ma- sustadoramente, gulosamente, de ano para ano.
Hâ casos, no meu Estado, de faculdade e de colégios, que criam até sirinho de Carvalho; Carlito Benevides, ex-Deputado estadual e banqueiro; Aluízio Benevides, comerciante (falecido); Maria do C1;umo tuações primitivas para as famílias pobres. E a angústia se apossou da família
(Lilia) Benevides, viúva do empresário Casemiro Benevides; Joa- necessitada do meu País, não só do meu Estado, do Estado de V. Ex• e de toquim Eduardo Benevides, delegado regional do Ensino e ex-Prefeito dos os Senadores, a não ser dos Estados ricos.
As famílias pobres, Sr. Presidente, exigem do Ministério da Educação
de Pacatuba; Ruth Benevides, funcionária estadual; Maria José Be~
nevides, do comércio farmacêutico; Fernando Eduardo Benevides, um tratamento especial para o caso dos alunos carentes, dos alunos necessitaformado em Farmácia e que foi figura das mais destacadas em For- dos, dos alunos bolsistas, das famnias pobres que batem à porta do estabeletaleza, como presidente do IEC e do Clube dos Diários; Humberto cimento de ensino, certas de que teriam ali guarida aos seus anseios e suas esEduardo Benevides, comerciante, falecido; Maristela Benevides de peranças.
Então, Sr. Presidente, é o apelo que faço ao Sr. Ministro, que me recebeAlencar, esposa do Dr. Joaquim Eduardo de Alencar; Miriam Benevides Pamplona, viúva do Dr. Carlos Pamplona; Alberto Eduardo rá mi. próxima semana e Voú levar a S. Ex• esta queixa amarga. Primeiro: os
Benevides, escritor; Artur Eduardo Benevides, escritor, advogado, colégios que não remetem as bolsas _e fazem os bolsistas perderem; os colégios
professor da Universidade Federal do Ceará e membro do Conselho que recebem dos bolsistas e recebem do Governo o valor dessas bolsas portanto, agem criminosamente; e os colégios e as faculdades que aumentam
Estadual de Cultura.
Comemorando a passagem da expressiva data, a Família Bene-- abusivamente as suas mensalidades- abusivamente, Sr. Presidente! Nós vevides manda celebrar missa, hoje, às 18 horas, na Igreja das Missio- rificamos, aqui cm Brasília, como eu verifico no meu Estado e todos os Senadores verificam nos Estados que aqui representam, esta situação intolerável e
nárias, na Aldeota, pelo Padre Jessé de Oliveira.
insustentável da família pobre deste País.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
É o apelo que faço ao Sr. Ministro da Educação e Cultura, no sentido de
coibir o abuso desses colégios, desses diretores que não são verdadeiramente
O SR. PRESIDENTE (Passos Porto)- Concedo a palavra ao nobre Se- diretores de estabelecimentos de ensino, Sr. Presidente - são donos de um
nador Dirceu Cardoso.
balcão e exploram, exatamente, aquelas famílias e aqueles estudantes que
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mais precisariam do seu agasalho, do seu apoio, da sua compreensão, para
que pudessem vencer no caminho da instrução, neste País.
Este é o pedido, Sr. Presidente, certo de que o Sr. Ministro da Educação
e Cultura, tão sensível a estes apelos, serã, mais uma vez, o árbitro desta situaçãO e vai mandar verificar os colégios que agem, desumana e criminosamente, ct;>ntra o estudante carente deste País. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Lê o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Toda a Nação e principalmente o ·Rio Grande do Slll aguarda, com ansiedade, a libertação de Flávia Schilling.
E, hoje, os meios de comunicação de maSsa estampam, em suas páginas e
nos seus noticiários, a proximidade desta liberdade.
Nada mais justo, nada mais humano, nada mais significatico.
A significação do ato traduz toda uma luta iniciada pelos diversos segmentos da nossa sociedade.
Desde o Comitê Brasileiro pela Anistia até lideranças estudantis e sindicais, Vereadores, Deputados estaduais, Federais e Senadores, todos se aliaram neste pleito maior.
Os setores do Governo também se seilsibilizaram pala causa e, dessa
união de todos, surgiu a esperada e necessária solução, encontrada pelo Governo Uruguaio.
Lembro a efetiva participação do Líder do Goverõo nesta Casa, Senador
Jarbas Passarinho, quando procurado por mim, prontificou-se e em minha
companhia se dirigiu ao Sr. Ministro das Relações Exteriores, que também
mostrou-se sensibilizado pela causa.
E, agora, quando nos preparamos para receber Flávia, com o carinho e a
admiração que merecem todos os bravos e conscientes brasileiros que retornam ao solo pátrio, é que me senti no dever de assomar a esta Alta Tribuna,
para congratular-me com a Nação, no seu todo, pelo evento e conclamar a todos os brasileiros, para orgulhosamente receberem essa brasileira, idealista e
sofrida, que volta aos braços dos seus, merecedora do nosso respeito, como
mais um símbolo contra a opressão, parta ele de onde partir. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)"- Concedo a palavra ao nobre Se'
nadar Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, ao julgar as reivindicações dos metalúrgicos, aprovou 12 das 29 que foram apresentadas pelos representantes da classe, das quais 6 correspOndem a projetas de nossa autoria
apresentados nesta Casa e infelizmente rejeitados.
Assim, para a estabilidade do trabalhador em idade militar, oferecemos
ao exame da Casa os seguintes projetos: 92/76, 156 de 1978 e 166/78.
Relativamente à estabilidade para a trabalhadora gestante, é de nossa
autoria o projeto n9 5/73.
Visando à estabilidade do trabalhador acidentado, apresentamos o projeto 217/77.
O fornecimento gratuito de uniformes e equipamentos de proteção foi
objeto dos projetas 10/77, 44/77 e 265/78.
Sugerimos o reconhecimento dos atestados médicos fornecidos por médicos da empresa nos projetos 2/73 e 177/76.
A obrigatoriedade da admissão de empregado em substituição a outro
da empresa com os mesmos salários, com evidente e prático efeito de evitar a
rotatividade de mão ..de-obra, era intenção do projeto 168/75.
Essas proposições, que não receberam a aprovação desta Casa, acabam
de ser aplicadas pela Justiça do Trabalho, no desempenho da função criadora
-
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da jurisprudência, e portanto reconhecidas como válidas e necessárias em
nossa legislação.
Tenho defendido constantemente no Senado o aproveitamento das proposições apresentadas pelos nossos colegas, aperfeiçoando-as, se for o caso,
mas evitando, tanto quanto possível, a rejeição pura e simples, embora se tratem de matérias que não são manifestamento inconstitucionais.
Diante da aprovação antecipada pela Justiça do Trabalho, cumpre-nos o
dever de reapresentar esses projetas e esperar que o Congresso Nacional, já
agora:; os aprOVe, frailsformando-os em leis. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão MUJler.
O SR. GASTÃO MÜLLER (PP- MT. Lê o séguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
No dia 8 de abril próximo passado, aniversariou Cuiabá, a "Cidade Verde", na poesia do Arcebispo D. Aquino Correa e o ..cérebro e o coração" de
Mato Grosso, na afirmação feliz do ex-Governador Júlio S. MOller.
Cuiabá ê o produto do período histórico das "EDtradas e Bandeirantes",
liderados pelos intrépidos paulistas, na corrida do ouro e na préa ao índio
para o escrevizar.
Viveu Cuiabâ, várias fases, ou seja, boas e mâs, em função do desenvolvimento econômico ou da recessão na região. Durante quase duzentos anos,
Cuiabâ ficou isolada do mundo, no Centro Geodêsico da América do Sul, e,
somente nestes últimos cinqUenta anos, Cuiabá, após o "ciclo do ouro",
emefgiu para uma nova fase dcsenvolvimentista, graças a sua posição estratégica de catapulta natural para a conquista e integração da Amazónia.
Hoje, ligada ao mundo pelos meios mais modernos de comunicações,
com estrada asfaltada que a coloca em cantata fácil com Brasília e com o
Centro Sul do Brasil, Cuiabâ viVe, -novamente uma oportunidade de grande
destaque, conforme a sua predestinação histórica de ser a base da conquista e
integração de Mato Grosso e do próprio Brasil, num todo, uno e indivisível.
Neste momento, Sr. Presidente, Srs. Senadores, assinalo, portanto, com
imensa satisfação, a passagem do aniversário de fundação de Cuiabá, no dia 8
do corrente, aproveitando o ensejo para enviar ao povo cuiabano, filhos da
terra ou de adoção, os efusivos parabéns pela efeméride, com votos de que,
cada vez mais, Cuiabá marche célere na senda do progresso.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Não há mais oradores inscritos.
A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 59, de 1980 (n' 103j80, na origem), de 26 de
março do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Sr. Carlos Sylvestre de Ouro-Preto,
Embaixador do Brasil junto ao Reino da Bélgica, para, cumulativamente,
exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino do Luxemburgo.

-2Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, sobre a Mensagem n• 66, de 1980 (n' 114/80, na origem), de 7 de abril
de 1980, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do Doutor Marco Aurelio Prates de Macedo, para exercer o cargo de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro João de Lima Teixeira.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Estâ encerrada a sessão.

( Levanta.se a sessão às 18 horas e 28 minutos.)
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ATA DA 33' SESSÃO, EM 10 DE ABRIL DE 1980
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 46' Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPRESID!;;NCIA DO SR. LUIZ VIANA
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Aprovado o requerimento, passaÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
se à apreciação da redação final do Projeto de Decreto L~g:!!lhltivo n'» 2, de
SENADORES:

1980.
Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Michiles
Em discussão a redação final. (Pausa.)
- Evandro Carreira - Aloysio Chaves - Alexandre Costa -Henrique de
Não havendo quem queira discuti-la, declaro~a encerrada.
La Rocque- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José
Em yotação.
Lins- Mauro Benevides - Agenor Maria- Dinarte Mariz- Humberto
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Lucena- Miltoh Cabral- Aderbal Jurema- Marcos Freire- Nilo CoeAprovada.
lho - Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela ,...- Gilvan Rocha- Passos Pôrto
A matéria vai ã promulgação.
- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Passa-se à votação do Requeri-João Calmon- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Nelson CarneiroItamar Franco- Tancredo Neves- Amaral Furlan- Franco Montara- m_ento:n?_57, de 1980, doS~. Senador MurilQ Badaró, lido na sessão anterior,
Orestes Quércia --José Caixeta......:. Henrique Santillo- Lázaro Barboza- em que S. Ex' solicita design;;~.ção de sessão -especial para comemorar o centeBenedito Canelas- Gastão MUller- Vicente Vuolo- Mendes Canale- nãrio da morte do Duque Q.e Caxias.
Em votação o requerimento.
Pedro Pedrossian- Saldanha Derzt:_ Affonso Camargo- Leite ChavesOs Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Lenoir Vargas - Paulo Brossard - Pedro Simon - Tarso Outra.
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o comAprovado o requerimento, a Presidência designa a data de 14 de maio
parecimento de 52 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro próximo para a realização da sessão especial.
aberta a sessão.
O SR- PRESIDENTE (Luiz Viana) - Passa-se à
Sobre a mesa, parecer que serâ lido pelo Sr. 19-Secretário.
E lido o seguinte

PARECER N• 152, DE 1980
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n'» 02, de '1980
(n'» 36/79, na Câmara dos Deputados.)
Relator: Senador Dirceu Cardoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 02, de 1980 (n' 36/79, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da
Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, concluída, em Londres, a J9 de novembro de 1974.
Sala das Comissões, lO de abril de 1980.- Adalberto Sena, Presidente
- Dirceu Cardoso, Relator - Murilo Badaró.
ANEXO AO PARECER N• 152, DE 1980
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n'» 02t de 1980
(n' 36/79, na Câmara dos Deputados)-

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão. em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores so.bre a Mensagem n• 59, de 1980 (n• 103/80, na
origem), de 26 de março do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do
Sr. Carlos Sylvestre de Ouro-Preto, Embaixador do Brasil junto ao
Reino da Bélgica. para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino do Luxemburgo.

Item 2:
Discussão, em turn·o único, do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, sobre a Mensagem n• 66, de 1980 (n• 114/80, na origem), de 7 de abril de 1980, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Doutor Marco Aurelio Prates de Macedo, para exercer o cargo de Ministro do
Tribunal Superior do Trabalho, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro João de- Lima Teixeira.

As matérias constantes da pauta da presente sessão, nos termos da alínea
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44,
incisO I, da Constituição, e eu,
, Presidente do Senado Fe~ h do art. 402 do Regimento Interno, deverão ser apreciadas em sessão secreta.
Solicito aos Srs. funcionários as providências necessãrias a flm de que
dera!, promulgo o seguinte
seja respeitado o dispositivo regimental.
DECRETO LEGISLATIVO N•
, DE 1980
Aprova o texto da Conventão Internacional para a Salvaguarda
da Vida Humana no Mar, concluída, em Londres, a l'» de novembro de
1974.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l'» É aprovado o texto da Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, concluída, em Londres, a 19 de novembro
de 1974.
Art. 2'» Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publi~
cação.

(A sessão torna-se secreta às 18 horas e 35 minutos e volta a ser
pública 'às I 8 horas e 45 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Nada mais havendo que tratar,
vou encerrar a presente sessão, designando para a ordinária de amanhã a seguinte
·

ORDEM DO DIA
-l-

Votação, em turno único, do Requerimento n'» 46, de 1980, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Sobre a mesa, requerimento que das ordens do dia baixadas pelos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeserâ lido pelo Sr. 1'»-Secretârio.
ronáutica, e pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, alusivas ao 16'» aniversário da Revolução de 31 de Março de 1964.
E lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 64, DE 1980

-2-

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de
Díscussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de de Redação em seu Parecer n'» 90, de 1980). do Projeto de Lei do Senado n'»
Decreto Legislativo n9 2, de 1980.
187, de 1979, do Senador A1oysio Chaves, que revoga o§ 3• do art. 899, o art.
Sala das Sessões, 10 de abril de 1980. - Nilo Coelho.
902 e seus parágrafos, e modifica a redação da alínea r do inciso I do art. 702,
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da alínea b do artigo 894, da alínea a do art. 896 da Consolidação das Leis do
Trabalho, bem como do art 9• da Lei n• 5.584, de 26 de junho de 1970.

-3Discussã-o, em turno único; da Redação Final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer n• 87, de 1980), do Projeto de Resolução n• 159,
de 1979, que suspende a execução do art. 49 e seu parágrafo único do Decreto
n• 5.891, de 22 de dezembro de 1975, do Estado do Maranhão.

-4Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 208, de
1979, do Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a remuneração profissional mínima dos Engenheiros, Arquitetos e Engenheiros Agrônomos, e dâ
outras providências, tendo
PARECER, sob n• 93, de 1980, da Comissão:
-de Redação, oferecendo a redação do vencido.

-5Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 244, de
1979, do Senador Amaral Furlan, que altera o título da Seção IV do Título I
da Parte Especial e acrescenta parãgrafos ao árt. 154 do Código Penal, tendo
PARECER, sob n• 92, de 1980, da Comissão:
--de Redação, oferecendo a redaçãÔ do vencido.

-6MA TÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Projeto de Lei do Senado n• 121, de 1979- Complementar, do Senador
Humberto Lucena, que revoga dispositiVO da Lei Complementar n9 5, de 29
de abril de 1970.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Estã encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 47 minutos.)

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
47• REUNIÃO DO CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF
Às dezessete horas do dia vinte e um de fevereiro do ano de mil novecentos e oitenta, no Gabinete do Senhor Senador 19-Secretârio da Mesa Diretora
do Senado Federal, reuniu-se o Conselho de Supervisão do CEGRAF, sob a
Presidência do Senador Alexandre Costa, presentes os Conselheiros Luiz do
Nascimento Monteiro, Vice-Presidente, Antônio de Araújo Costa, Luciano
de Figueiredo Mesquita e Sarah Abrahão. Presente tamb~ o Senhor Diretor
Executivo do CEGRAF, Arnaldo Gomes. Abertos os trabalhos, o Senhor
Presidente colocou em votação o processo da Tomada de Preços nll 1f80, cujo
relator foi o Conselheiro Luiz do Nascimento Monteiro, que apresentou paM
recer favorâvel, aprovado unanimente sem restrições, pelo Conselho. A ciM
tada Tomada de Preços refere à compra de papel e cartão para impressão grâfica conforme proposta apresentada. Passou-se em seguida, a discussão de assuntos gerais. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a
reunião. Eu, José Paulino Neto, Secretário do Conselho, lavrei a presente Ata
que, depois de lida e aprovada serâ assinada pelo Senhor Presidente do Conselho. - Alexandre Costa, Presidente do Conselho do CEGRAF.
COMISSÃO DE ECONOMIA
I • REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA EM
19 DE MARÇO DE 1980
Às dezessete horas do dia dezenove de março de mil novecentos e oitenta, na Sala Ruy Barbosa, presentes os Srs. Senadores Teotônio Vilela, PresiM
dente, Bernardino Viana, José Richa, José Lins, Pedro Simon e Milton
Cabral, reúne-se, extraordinariamente, a Comissão de Economia.
Deixam de comparecer por motivo justificado os Srs. Senadores Arnon
de Mello, Jessé Freire, Benedito Canelas, Luiz Cavalcante, Roberto Saturnino e Marcos Freire.
·
Constatada a existência de número regimental, o Sr. Presidente declara
abertos os trabalhos.
Prosseguindo, o Sr. Presidente indaga dos Srs. Senadores Milton Cabral
e Josê Richa, componentes da Subcomissão encarregada de obter, junto ao
Banco Central do Brasil, as informações sobre as instruções dos processos de
endividamento dos Estados e Municípios, de como fora a reunião. A subcomissão informa que por motivo de força maior as informações solicitadas não
foram obtidas, mas que os Assessores do Banco Central se prontificaram a
comparecer ao Senado, a fim de prestar o esclarecimento necessário.
Continuando, o Sr. Presidente, em comum acordo com os nobres pares,
marca uma reunião informal com os Assessores do Banco Central para a pró-
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xima sexta-feira,- dia -vinte e uin- de março, às dez horas da manhã, na Sala
Ruy Barbosa.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declara encerrados ostrabalhos, lavrando eu, Francisco Guilherme Thees Ribeiro, assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada será assinada pelo Sr. Presidente.
3• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA EM
27 DE MARÇO DE 1980
Às nove horas e trinta minUtos do dia vinte e sete de março de mil novecentos e oitenta, na sala de reuniões do Anexo B, presentes os Srs. Senadores
Teotônio Vilela, Presidente, Bernardino Viana, Milton Cabral, Pedro Simon,
Vlcente Vuolo, José Richa, Luiz Cavalcante e José Lins, reúne-se, extraordinariamente, a Comissão de Economia.
Deixam de Comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Arnon
de Mello, Jessé Freire, Benedito Canelas, Roberto Saturnino e Marcos Freire.
Constatada a existência de quorum o Sr. Presidente declar3. abertos os
trabalhos, sendo dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada
como aprovada.
Prosseguindo o Sr. Presidente esclarece à Comissão que o oficio enviado
ao Sr. Presidente do Banco Central do Brasil, Dr. Carlos Langoni, solicitando que os processos de endividamento dos Estados e Municípios contenham
planilha com projeção da receita e despesa, até a presente data não foi res~
pondido, sem o que a Comissão não poderá analisar com presteza os referi~
dos processos.
Em seguida passaMse à apreciação das matérias constantes da pauta sendo relatadas as Mensagens de iniciativa do Sr. Presidente da República, solicitando autorização ao Senado Federal para que os Municípios indicados
possam elevar o montante de suas dívidas consolidadas internas como segue:
I) Pelo Sr. Senador José Richa: MSF n• 318/79, da Prefeitura. Municipal de
Araucãria (PR) elevando em Cr$ 214.400.000,00; MSF n• 319/79, da Prefeitura Municipal de Piraquara (PR) elevando em Cr$ 205.824.000,00; MSF
n• 33/80, da Prefeiiura Municipal de Loanda (PR) elevando em
CrJ 10.992.053,45; Pareceres: favorãveis, concluindo por apresentar Projet·:>s de
Resolução. Aprovados. Na oportunidade o Sr. Senador José Richa sugere à Comissão seja feitó' -um estudo que foineça subsídios para a Reforma Tributâria que se faz _necessária. 2) Pelo Sr. Senador Bernardino Viana: MSF
n• 34/80, da Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) elevando em
Cr$ 592.544.998,40; MSF n' 320/79, da Prefeitura Municipal de Imperatriz (MA)
elevando em Cr$ 200.000.000,00; MSF n• 32lf79, da Prefeitura Municipal de
Itapira (SP) elevando em Cr$ 12.392.320,00; PDL n• 13/79, aprovado o texto
do Acordo de Cooperação Econômica, Científica e Técnica entre o Governo
da República Federativa do Brasil e Governo Militar Federal da Nigéria, assinado em Brasília, a 10 de janeiro de 1979; Pareceres: favoráveis, concluindo
por apresentar Projetas de Resolução, referentes às MSF e favorável, referente ao PDL. Aprovados. 3) Pelo Sr. Senador Milton Cabral: MSF n• 323/79,
da prefeitura Municipal de Rincão (SP) elevando cm Cr$ 3.907.778,75; MSF
n• 324/79, da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PB) elevando em
Cr$ 732.520.326,40; MSF n• 36/80, da Prefeitura Municipal de Campina Grande
(PB) elevando em Cr$ 22.000.000,00; Pareceres: favorãveis, concluindo por
apresentar ProjetOs de Resolução. Aprovados. 4) Pelo Sr. Senador José Lins;
MSF n• 325/79, da Prefeitura Municipal de Natal (RN) elevando em Cr$
642.665.715,20; MSF n• 35/80 da Prefeitura Municipal de Macau (RN) elevando em Cr$ 118.869.363,20; PDL n• 26/79 aprovando o texto do Acordo
de Comércio e Pagamentos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da Hungria, celebrado em Brasília, no
dia 30 de abril de 1979; Pareceres: favorâveis, concluindo por aprese.ntar Projetes de Resolução, referentes às MSF e favorãvel, referente ao PDL. Aprovados.
Continuando. o Sr. Presidente concede vista ao Sr. Senador Milton
Cabral do seguinte Projeto: PLS n• 183/77- que acrescenta§ 2• ao artigo 2•
da Lei Complementar nll 26, de 11 de setembro de 1975; vista ao Sr. Senador
José Lins dos PLS n9 18/79, que dispõe sobre aquisição de imóveis funcionais
por seus ocupantes, e dã outrã.s providências, e PLS n9 135 f19, que estabelece
critério para a majoração das tarifas dos serviços públicos que especifica, e dâ
outras providências.
Dando seguimento, o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Senador
Bernardino Viana, que apresenta \foto em separado, contrário, ao PLC n9
96/78, que altera o§ I• do artigo 12 da Lei n• 4.591, de 16 de dezembro de
1964, que dispõe sobre o condomínio cm edificações, e as incorporações imo~
biliãrias, tendo parecer favorável, do Relator, Senador Milton Cabral. Colocado em discussão e votação é aprovado o parecer do Relator, vencido o Senador Bernardino Viana.
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São retirados da pauta os seguintes projetos: PLS n' 25/79, que altera o arti- 8, de 3 de dezembro de 1970, com as alterações estabelecidas pelas Leis Comgo 14 do Decreto-lei n~' 73, de21 de novembro de 1966, e dã outras providências; plementares n•s 17, de 12 de dezembro de 1973, e 19, de 25 de junho de 1974;
MSF n• 37/80 do Departamento Municipal da Habitação crja o Banco Nacional do Trabalhador (BNT), e dã outras providências.
DEMHAB, de PortoA!egre (RS) contratando empréstimo no valor de Cr$
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Francis606.091!.01!0-,00 junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. PLS n• co Guilherme Thees Ribeiro, Assistente da Comissão, a presente Ata que,
154/75, que altera as Leis Complementaies n~'s 7, de 7 de setembro de 1970 e lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.

ATA DE COMISSÃO
presente Ata que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, deCOMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre as Propostas de mais Membros da Comissão e vai à publicação.
Emenda à Constituição n9s 8 e 9, de 1980-(CN), que "alteram areCOMISSÃO MISTA
dação dos§§ 29, 31' e 41' do artigo 51 da Constituicão Federal".
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 8,
de 1980-(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliI• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE
beração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n~' 1.722, de 3
1980
de dezembro de 1979, que "altera a forma de utilização de estímulos
Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenficais às exportações de manufaturados, e dá outras providências".
ta, às dezessete horas e trinta minutos, na Sala Clóvis Bevilâcqua, presentes
2' REUNIÃO, REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE !980
os Senhores Senadores Aloysio Chaves, Aderbal Jurema, Bernardino Viana,
Helvídio Nunes, Murilo Badaró, Almir Pinto, Hugo Ramos e Deputados
Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenw
Ralph Biasi, Waldir Walter, Marcello Cerqueira, Djalma Bessa, Bonifácio de ta, às dezessete horas, na Sala Clóvis Bevilâcqua, presentes os Senhores SenaAndrada, Nilson Gibson, Jorge Arbage e Luiz Rocha, reúne--se a Comissão dores Jorge Kalume, Helvfdio Nunes, Lenoir Vargas, Cunha Lima, Henrique
Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre de La Rocque, José Richa, Bernardino Viana, Lomanto Júnior, Jutahy Maas Propostas de Emenda à Constituição n•s 8 e 9, de !980-(CN), que "alteram galhães~ Aderbal Jurema e Deputados Saramago Pinheiro~ Odacir Klein~ Ana redação dos§§ 2•, 39 e 4• do artigo 51 da Constituição Federal".
tônio Russo e Adriano Valente, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n• 8, de 1980-(CN), do Senhor
Moacyr Dalla, Nelson Carneiro, Mauro Benevides, Henrique Santillo e De- Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o
putados Walter de Prá, Luiz Leal e Sérgio Murilo.
texto do Decreto-lei n• 1.722, de 3 de dezembro de 1979, que "altera a forma
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi- de utilização de estímulos fiscais às exportações de manufaturados, e dâ oudência, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pinto, que declara instalada tras providências".
a Comissão.
Deixam de- coinparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Em obediência 3 dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece Nelson Carneiro e Deputados Marão Filho, Florim Coutinho, Rafael Faraque irã proceder a eleição do Presidente e do Vice--Presidente da Comissão. co, Edilson Larnartine, Vingt Rosado, Adolpho Franco e Fernando MagaDistribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor lhães.
Deputado Jorge Arbage para funcióriar como escrutinador.
Havendo número regimental. são abertos os trabalhos pelo Senhor PreProcedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
sidente, Senador Bernardino Viana, que solicita, nos termos regimentais, a
Para Presidente:
Deputado Sérgio Murilo ............... - .. - .. · · · · · · · · ·
Em brando ..........-......... - -·-- ...... - .. · · · · · -.
Para Vice-Presidente:
Senador M urilo Badaró ...... , .......... -. ~- ~ .. _, ..... , .
Em branco ...••........... ·................ ~ . . . . . . • . . .

14 votos
1 voto

J4 votos
1 voto

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputado Sérgio Murilo e Senador MuriJo Badar6.
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Murilo Badaró, VicePresidente, agradece em nome do Senhor Deputado Sêrgio Murilo e no seu
próprio, a honra com que foram distinguídos e designa o Senhor Senador
Aloysio Chaves para relatar a matêria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a

•

dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, fogo após, é dada como
aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica que irá redistribuir a matéria ao Senhor Senador Henrique de la Rocque para relatá-la, em virtude da
ausência do Senhor Deputado Fernando Magalhães, anteriormente designado.
Dando continuação aos trabalhos da Comissão, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Relator, Senador Henrique de La Rocque, que emite
parecer favorãvel à Mensagem n~' 3, de 1980-(CN), nos termos de Projeto de
Decreto Legislativo que oferece como conclusão.
Posto em discussão e votaçã~. ê o parecer aprovado, com restrições dos
Senhores Deputados Antônio Russo e Odacir Klein.
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, demais membrOJ__
da Comissão e vai à publicação.

Sexta-feira 11

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo II)

Abril de 1980

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
PMDB

MESA
Presidente

843

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL- PDS

Líder

Luiz: Viana

Líder

Jarbas Passarinho

Paulo Brossard

1 "- Ylce-Presfdonte
Nilo Coelho

Vlce-Líderes

Ylce-Líderes

2"-Vlco-Prosldente

Aderbal Juremo
Aloysio Chaves
Bernardino Viana
José Lins
Lomanto Júnior
Moacyr Oalla
Murilo Badaró
Saldanha Derzi

Humberto Lucena
José Richa
Marcos Freire
Mauro Benevides
Nelson Carneiro
Orestes Quércia
Pedro Simon
Roberto Saturnino

Dinarte Mariz:

1"-Secretário
Alexandr& Casto

2"-Socretárlo
Gabriel Herm&s

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO

3"-5ocretárfo

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO

Lourival Baptista

PARTIDO POPULAR -

4"-Secretárlo

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO -

PP

Líder

Gastão Müller

Leite Chaves

Gilvan Rocha

SuplonteJ do Secretários

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO

PARTIDO 005 TRABALHADORES -

Vlce-Líderes

Jorge Kalume
Benedito Canela5
Passos Pôrto

Titulares

Suplentes

1. Mendes Canale
2. José Lins
3. Eunice Michilei
4, Vicente Vuolo

1. Raimundo Parenttt
2. Alberto Silva
3. Almir Pinto

1 . Evandro Carreira
2. Agenor Maria
3. Mauro Benevides

1. Marco5 Freire
2. Humberto Lucena

PT

Líder

Evelásio Vieira
Alberto Silva

COMISSOES

PTB

Líder

Henrique Santillo

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL -

(CDF)

( 11 membros)
Diretor: António Carlos d11 Nogueira
Local: Anexo 11 - Térreo
Telefone: 223·6244 e 225-8505 - Ramais 193 e 257

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
Chefe: Cândido Hippertt
Local: Anexo 11 - Térreo
Telefone: 225·8505 - Ramais 301 e 313

COMISSÃO DE AGRICULTURA {7 m&mbros)

COMPOSIÇÃO

Presidente: Jessé Freire
Vice.Presidente: Lázaro Barboza

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniàes: Terça5·feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Clóvis Sevilacqua" - Anexo 11 - Ramal 623

(CA)
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA -

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO

Presidente: Henrique de la Rocque
19-Vice-Presidente: Aloysio Chaves
29-Vice-President&: Hugo Ramos

Titulares

Suplentes

1. Passos Parto
2. Benedito Canelas
3. Pedro Pedrossian
4. Josélins

1. Jutahy Magalhães
2. Affonso Camargo
3. Joéro Calmon

1. Evelósio Vieira
2. Leite Chaves
3. José Richa

1. Aganor Maria
2. Amaral Peixoto

Assistenta: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 307
RauniOtts: Quartos-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo ll Ramai1 621 1t 716

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS -

(7 mttmbros)
COMPOSIÇÃO

Presidente:-· Mendtts Canele
Vico-Presidente: Agenor Maria

(CAR)

Titularei

Suplentes

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

Henrique de la Rocque
Helvidio Nunes
José Sarney
Aloysio Chaves
Aderbal Juremo
Murilo Badaró
7. Moacyr Da lia
8. Amoral Furlan
9. Raimundo Parente

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

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

1. Cunha Lima
2. Tancredo Neves
3. Dirceu Cardoso

Suplentes

1. Jessé Freire

1.
2.
3.
4.

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

José Sarney
Passos Pôrto
Saldanha Oerzi
Affonso Camargo
Murilo Badaró
Benedito Ferreira

José Guiomard
Tarso Outra
Benedito Canelas
Moacyr Oalla

(CCJ)

(15 membros)

Presidente: Evelásio Vieira
Vice·Presidente: Leite Chaves

Titulares

1. Itamar Franco
2. Lózaro Barboza
3. Adalberto Sena
4. Mauro Benevides

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

Assistente: Francisco Guilherme Theas Ribeiro - Ramal 306
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 - Ramais 621 e 716
COMISSÃO DE ECONOMIA -

Hugo Ramos
Leite Chaves
Lózaro Barb.oza
Nelson Carneiro
Paulo Brossard
Franco Montoro

Assist~tnte:

Mario Helena Bueno Brandão- Ramal 305
Reuniões: Quartas-feirai, às 10:00 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623

(CE)

(11 membros)

Lenoir Vargas
João Calmon
Almir Pinto
Milton Cabral
Bernardino Viana
Arnon de Mello

COMPOSIÇÃO

Presidente: Teotônlo Vilela
Vice-Presid~tnte: Roberto Saturnino
Titulares

Suplentes

1. Arnon de Mello
2. Bernardino Viana
3. José lins
4. Jessé Freire
5. Milton Cabral
6. Benedito Canelas
7. Lui.z Cavalcante

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1. José Richa
2. Orestes Quércia
3. Tancredo Naves

Roberto SaturninÕ
TeOtônioVilelo
Marcos Freira
Pedro Símon

Helvidio Nunes
AlbertO Silva'~
Benedito Ferreira
Vicente Vu~lo
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Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675
'Reuniões: Quartos-feiras, às 10:30 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anl!lxo 11 -Ramais 621e 716
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEq
(9 membros)
COMPOSIÇÃO

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

1. Nelson Carneiro
2. Marcos Freire

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Quintos·feiras, às 11 :00 horas
Local: Solo "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA (7 membro~)

Suplentes

1.
2.
3.
4.

João Colmon
Tarso Outra
Jutahy Magalhães
Aloysio Chaves
5. Aderbal Juremo
6. Eunice Michiles

1.
2.
3.
4.

1. Adalberto Sena
2. Evelásio Vieira
3. Franco Montoro

1. Marcos Freire
2. Gilvon Rocha

Assistente: Sêrgio da Fonseca Braga - Roma\ 307
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
local: Sola "Clóvis Bevilócquo" - Anexo 11 - Ramal 623

Presidente: Cunha lima
Vice·Presidente: Tancredo Neves
Suplentes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

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

Raimundo Parente
Arnon de Mello
Lomanto Júnior
Affonso Camargo
Vicente Vuolo
Alberto Silva
Amoral Furlon
Jorge Kalume
JutahyMogalhães
Mendes Canele

COMISSÃO DE SAÚDo
(7 membros)

Presidente~

Arnon de Mello
Vice~Presidente: Alberto Silvo

COMPOSIÇÃO

Presidente: Gilvon Rochà
Vice·Presidente: Henrique Santillo

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

1. Affonso Camargo
2. João Colmon
3. Jutahy Magalhães

Lui:r: Cavalcante
Milton Cobrai
Alberto Silvo
Arnon de Mello

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

1. Gilvan Rocha
2. Roberto Saturnino

COMISSÃO DE REDAÇÃO (5 membros)

Saldanha Oerzi
Henrique de lo Rocque
Jess6 Freire
José Sarney
Miltoo Cabral
Jose Gulomcird

Titulares

Suplentes

l.
2.
3.
4.

1. Saldanha Der:r:i
2. Jorge Kolume
3. Benedito Canelas

lomonto Júnior
Almir Pinto
Alberto Silva
José Guiomard

(CR)

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL (7 membros)

COMPOSIÇÃO

Presidente: Dirceu Cardoso
Vice-Presidente: Adalberto Seno
Titulares

Suplentes

L Tarso Outra
2. Saldaoha Derzi
3. Mendes Canele

1. João Calmon
2. Murílo Boda ró
3. José Sorney

L Dirceu Cardoso
2. Adalberto Sena

1. Paulo Brossord
2. Marcos Freire
3. lâ:r:aro Barbo:r:o
4. Jos6 Richa

Cunho lima
Tancredo Neves
Roberto Saturnlno
Amoral Peixoto
Pedro Simon
Mouro Benevides
Teotõnio Vilela

(CME)

1. Gilvan Rocha
1. Jose- Richo
2. Adalberto Sena
Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 2. Henrique Santillo
3.
Joison
Barreto
Reuniões: Quartos-feiras, às 11:00 horas
Local: Anexo "B" - Sola ao lado do Gob. do Sr. Senador
Assistente: Lõda Ferreira da Rocha- Ramal 312
Jodo Basco - Ramal 484
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:30 horas
local: Sola "Ruy Barbosa"- ;6.nexo 11 -Ramais 621 e 716

(CF)

COMPOSIÇÃO

Titulares

l. Marcos Freire
2. Mouro Benevides
3. Le~ito Chaves

Paulo Brossord
Nelson Carneiro
Itamar Franco
José Richo
Amoral Peixoto
Tancredo Neves

COMPOSIÇÃO

José Uns
Arnon de Mello
Jorge Kalume
Pedro Pedrossion

COMISSÃO DE FINANÇAS ( 17 membros)

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

Assistente: Cândido Hippertt - Ramais 301 e 313
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -Ramais 621e 716

Presidente: João Colmon
Vice-Presidente: Jutahy MagolhCies
Titulares

Abril de 1980

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Quintos-feiras, 65 9:30 horOs
local: Sala "Clóvis Bevilácquo" - Anexo 11 - Ramal 623

COMPOSIÇÃO

Presidente: Jorge Kalume
Vice·Presidente: Mauro Benevides

1, Hugo Ramos

Assistente: Mario There:r:o Magalhdes Motta Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas
local: Sala "Clóvis Bevilócquo" - Anexo 11 -

COMISSÃO DE RElAÇOES EXTERIORES ( 15 membros)

(CSN)

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

l. Raimundo Parente
2. Amoral Furlan
3. José Guiomard

Jorge Kolume
luiz Cavalcante
Murilo Boda ró
Benedito Ferreira

Ramal 134
Ramal 623

(CRE}

1. Cunho lima
2. Joison Barreto

1. Mouro Benevides
2. Agenor Maria
3. Hugo Ramos

Assistente: LOdo Ferreiro do Roc.ha - Ramal 312
Reuniões: Quartos-feiras, às 9:30 horas
Local: Sala "Roy Barbosa" -·Anexo 11 -Ramais 621 e 716

COMPOSIÇÃO
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL {9 membros)

(CLS)

Presidente: Tarso Outra
1 ?-Vice-Presidente, ·saldanha Der:r:i
9
2 ·Vice·Presidente: lamento JUnior

COMPOSIÇÃO

Presidente: Helvldio Nunes
Vice-Presidente: lenoir Vergas
Titulares

Suplentes

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

1.
2.
3.
4.

lenoir Vergas
Helvidio Nunes
Jessê Freire
Moacyr Da !lo
Henrique de la Rocque
Aloysio Choves

Jutohy Magalhães
Raimundo Parente
Eunice Mlchiles
Benedito Canelas

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

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

5.
6.
7.
B.
9.

Tarso Outra
Bernardino Viana
Saldanha Oerz.i
lomanto JUnior
Mendes Canele
Aderbal Juremo
Almir Pinto
Lenoir Vargos
José Sarney

Aloysio Chaves
Pedro Pedr~ssian
Henrique de lo Rocuque,
José Guiomord
luiz Cavalcante

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL (7 membros)

(CSPC)

COMPOSIÇÃO

Presidente: Evandro Carreira
Vice·Presidente: Humberto Lucena
Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4,

1. Affonso Cartfargo
2. Pe~ro Pedrossian
3. Áderbol JOremo

Raimundo Parente
Henrique d~ lo Rócque
Bernardino Viana
Alberto Silvo
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1. Evandro Carreiro
2. Humberto Lucena
3. lózoro Barbozo
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B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E DE INQUeRITO

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

1. Passos P6rto
2. lomonto Júnior
3. Alberto Silva

1. Orestes Quéi-cio
2. Evelósio Vieira

Assistente: Leilo leivas Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Quintas-feiras, tis 9:30 horas
local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716

Benedito Ferreiro
Vicente Vuolo
Pêdro Pedrossion
Affonso Camorgo

Comissões Temporárias
Chefe: Alfeu de Oliveira
local: Anexo 11 - Térreo
Tel~fone: 225-8505 - Ramal 303
1) Comissões Temporárias poro Projetos do Congresso Nado·
oal

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PÚBLICAS -

(CT)

{7 membros)

1. Evondro Carreiro
2. Lázaro Barbo:z:o
3. Orestes Qu6rcio

2) Comiss3es Temporórios para Apreciaç6o de Vetos
3) Comissões Especiais e de lnqu6rito, e
4) Comissão Mista do Projeto de Lei Orçamentária (art, 90 do

1. leite Chaves
2. Agenor Mario

Regimento COmum)

Assistente: Leila leivas Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Terços-feiras, Os 10:QO horas
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 Ramais 621 e 716

COMPOSIÇÃO

Presidente: Benedito Ferreira
Vice-Presidente: Vicente Vuolo

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernondes- Ra·
mal 67 4; Cleide Maria B.F. Cruz: -

Ramal 598, Mauro Lopes

de Sá - Ramal 310 - Helena lsnard Accauhy Serres dos
Santos- Ramal314; Elizabeth Gil Barbo$0 Vianna- Ramal
314; Nadir Ferreira da Rocha - Ramal 702.

SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISS0ES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1979

HORAS

TERÇA
C.T.

10,00
C. A. R.

HORAS
09o30

QUARTA

SALAS
RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716
CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

SALAS

C.S.N.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e716

C.C.J.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

ASSISTENTE
LEI LA

GUILHERME

RUY BARBOSA

LEI LA

C.E.C.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

SÉRGIO

C.D.F.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

FRANCISCO

10,30

c.s.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

L~DA

11,00

C.l.S.

CLÓVIS BEVlLÁCQUA
Ramal-623

LEI LA

12o00

C.R.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

MARIA
THEREZA

LEI LA

HELENA

DANIEL

RUYBARBOSA
Ramais-621 e716

CÂNDIDO

SÉRGIO

lloOO
FRANCISCO

Ramais- 621 e 716

10o00

MARIA

C.E.

ANEXO"S"

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

ASSISTENTE

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

Ramal- 484

ASSISTENTE

C.S.P.C.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

C.M.E.

C.F.

SALAS

GUILHERME

C.A.

C. R. E.

QUINTA

09o30

10,00

10,30

HORAS
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I -ATA DA 34• SESSÃO, EM 11 DE ABRIL DE 1980
1.1 -

ABERTURA

1.2 -

EXPEDIENTE

1.2.1 -

Pareceres

Referentes às seguintes maJérias;

SENA DOR JOS!t LINS, como Llder- Apoio dispensado pelo Governo Federal à produção de álcool no Pais, face críticas formuladas
sobre o assunto pelo seu antecessor na tribuna.
·
SENADOR LOUR/VAL.BAPTJSTA -Apelo à Presidência da
LBA no sentido de promover a celebração de convênio com a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais, de Aracaju.

Projeto de Lei do Senado n• 103/79, que introduz modificações na
1.2.6 - Requerimento
Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, que trata do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço.
- N• 69/80, do Sr. Senador Arnon de Mello, solicitando licença
-Projeto de Decreto Legislativo n• 18/76 (n• 53-B/76, na Câmara para tratamento de saúde, no período que menciona. Aprovado.
dos Deputados), que aprova o Texto da Convenção sobre Trânsito Viário,

firmado entre a República Federativa do-Brtsil c outros países, em Viena,

1.2.7 - Comunicação da Presidência
a 8 de novembro de !968.
- Referente a convocação do suplente do Sr. Senador Arnon de
- Projeto de Lei da Câmara n• 85f79 (n• 4.493-B, de 1977, na origem), que dã a denominação uAugusto Frederico Markus" ao Terminal Mello.
Rodoferro-hidroviârio de Estrela-RS.
1.2.8 - Leitura de projeto
- Projeto de Decreto Legislativo n• 26/79 (n• 23-B/79, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Comêrcio e Pagamen~
-Projeto de Lei do Senado n• 50/80, de autoria do Sr. Senador Miltos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da ton Cabral, que altera o art. 126, § 211, letras "d" c "r' do Decreto-lei
República Popular da Hungria, celebrado em Brasnia, no dia 30 de abril n9 200, de 25 de fevereiro de 1967, e dâ outras providências.
de 1979.
1.2.2 -

Leitura de projetos

1.3 -

ORDEM DO DIA

-Requerimento n• 46/80, de autoria do Sr. Senador Lourival Bap- Projeto de Lei do Senado n• 48/80, de autoria do Sr. Senador tista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, das ordens
Franco Montoro, que estabelece que os beneficias do INPS serão reajtJs- do dia baixadas pelos Ministros do Exêrcito, da Marinha e da Aeronáutitados na mesma proporção do reajustamento do salârio mínimo.
ca, e pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, alusivas
- Projeto de Lei do Senado n• 49/80, de autoria do Sr. Senador ao 16• aniversârio da Revolução de 3! de março de 1964. Votação adiada
Amaral Furlan, que revoga a letra ue" do parágrafo único do art. 16 da por falta de quorum.
Consolidação das Leis do Trabalho.
- Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 187/79, de autoria
do Sr. Senador Aloysio Chaves, que revoga o§ 3• do art. 899, o art. 902 e
1.2.3 - Requerimentos
seus parãgrafos, e modifica a redação da alínea ur• do inciso '"I" do
- N9s 65 a 68/80, de dispensa de interstício e prévía distribuição de art. 702, da alínea ub" do artigo 894, da alínea "a" do art. 896 da Consoavulsos para os Projetas de Resolução n'~~s 4, 5, 12 e 15, de 1980, que autolidação das Leis do Trabalho, bem como do art. 9• da Lei n• 5.584, de 26
rizam as prefeituraS riiurticipáis que mencioilam a elevarem os montantes
de junho de 1970. Aprovada. À Câmara dos Deputados.
de suas dívidas consolidadas, a fim de que figurem na Ordem do Dia da
- Redação final do Projeto de Resolução·n• 159/79, que suspende a
sessão seguinte. Aprovados.
execução do art. 49 e seu parãgrafo único do Decreto n9 5.891, de 22 de
dezembro de 1975, do Estado do Maranhão. Aprovada. À promulgação.
1.2.4 - Oficio
- Projeto de Lei do Senado n• 208/79, de autoria do Sr. Senador
- Do Sr. Saldanha Derzi, comunicando que representará o Grupo Nelson Carneiro, que dispõe sobre a remuneração profissional mínima
Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turismo, em conclave que dos Engenheiros, Arquitetos e Engenheiros Agrônomos, e dã outras promenciona.
vidências. Aprovado, em segundo turno. À Câmara dos Deputados.
- Projeto de Lei do Senado n• 244/79, de autoria do Sr. Senador
1.2.5- Discursos do Expediente
Amaral Furlan, que altera o título da Seção IV do Título I da Parte EspeSENADOR FRANCO MONTORO- A importância da união de to- cial e acrescenta parágrafos ao art. 154 do Código Penal. Aprovado, em
dos os brasileiros em defesa de um programa nacional de ãlcool.
segundo turno. À Câmara dos Deputados.
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-Projeto de Lei do Senado n9 127j79-Complcmcntar, de autoria do
SENADOR ALMIR PINTO- Importância da formação de técnicos
Sr. Senador Huinbei[ó Lucena, que revoga dispositivo da Lei Comple- de nível médio. Reativação, através do INEP, das Escolas de Artes Indusmentar n9 5, de 29 de abril de 1970. Declarado prejudicado. Ao Arquivo. triais.

SENADOR DIRCEU CARDOSO Barateamento do pedágio
cobrado na ponte Rio-Niterói, para permitir a sua utilização por veícuSENADOR MILTON CABRAL-Considerações sobre o Projeto de los de cargas.
Lei do Senado n' 50/80, apreieiltádo por S. Ex• no Expediente da presen1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXJMA SESte sessão.
SÃO. ENCERRAMENTO.
-SENADOR PA ULO.BROSSARD, como Líder-:- Solicitação ao Ministro da Educação e Cultura e ao Presidente Luiz Viana;-- em filvor da
2 - DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTERIOR
Biblioteca Riograndense, da cidade do Rio Grande - RS.
-·Do Sr. Senador -Lourival Baptis-ta, pronunciado na sess-ão de
SENADOR HENRIQUE SANTILLO, como Líder- Posicionamen- 7-4-80 (Republicação)
to do PT quanto à realização de eleições municipais no Coi"reD.fe-ano.
3 - MESA DIRETORA
SENADOR BERNARDINO VIANA - Comentãrios a respeito da
4 - LIDERES E VICE-LlDERES DE PARTIDOS
estrutura agrãri"a do País, a propósito de reportagem publicada na revista
Veja, de 26-3-80, sobre o assunto.
5 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
1.4 -

DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

ATA DA 34~ SESSÃO, EM 1f DE ABRIL DE 1980
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDÊNCIA DOS SRS. NILO COELHO E JORGE KALUME
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS-;-IfCHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES.

PARECER N• 154,DE 1980
.P11_ Çomissão de Legislação Social

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José. Guioinard- Evandro Carreira - Aloysio Chaves - Alexandre CoSta: - Alberto. Silva - Bernardino
Viana - Helvídio Nunes - Almir Pinto -José Uns- Agenor MariaDinarte Mariz- Milton Cabral - Marcos Freire- Nilo Coelho~ Luiz
Cavalcante- Lour_ival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Mãgaihães- Lomanto JúniOr- Luiz Viãna:-- Dii'ceu Cardoso- João Calmon- Itamar
Franco- Franco Montoro- José Caixeta- Henrique Santillo- Mendes
Canale- Affonso Camargo- Evelásio Vieira- Lenoir Vargas- Paulo
Brossard.

Relator: Senador Jutahy Magalhães
Propõe o ilustre Senador Orestes Quércia a alteração do artigo 89 da Lei
n9 5.107, de 1966, de modo que possa o empregado optante utilizar 50% do
valor de sua conta vinculada ao fundo de Garantia do Tempo de ServiçO
.. quando viajar ao exterior cOm á finalidade de fazer curso de pós-graduação,
com duração superior a seis meses".

PARECERES N•S 153 E 154, DE 1980

Ora, é através da formação profissional especializada, de alto nível,
como o são os cursos de pós-graduação, que os nossos profissionais poderãc
haurir os conhecimentos indispensáveis aO desenvolvimento tecnológico que
nos falta.

Muitos têm sido os projetos apresentados ao Congresso Nacional visando a amPliar as hipóteses de utilização do saldo das contas do FGTS. A sua
quase totalidade, porém, foi rejeitada após o judicioso exame das Comissões
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -_A lista de presença acusa o com- Técnicas desta Cãsa ou da Câmara dos Deputados. Nós mesmos nos filiamos
parecimento de 33 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro à corrente dos que entendem necessário preservar as finalidades do .. FGTS",
aberta a sessão.
mantidas, apenas, as atuais hipóteses de saque.
O Sr. 19-Secretãrio procederá à leitura do Expediente.
O Brasil, entretanto, á ainda um país carente de conhecimentos técnicot lido o seguinte
científicos. Dispensamos somãS fantásticas com a remessa de dólares para o
EXPEDIENTE
exterior a título de "assistência técnica" e "royalties", porque, simplesmente,
nos falta, em vârios setores, aquele know-how ou a capacidade de "fazer soziPARECERES
nhos".
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 103, de 1979, que introduz
modificações na Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, que trata do
Fundo de Garantia do Tempo de Servito.
PARECER N• 153, DE 1980
Da Comissão de Constituição e Justiça

O projeto, destarte, tem esse objetivo ao criar facilidades para aqueles
que buscam o aperfeiçoamento profissional, dando-lhes condições materiais
Relator: Senador Hugo Ramos
para fazerem os cursos de que necessitam, pois nem todos são aquinhoados
l. O Projeto, de autoria do nobre Senador Orestes Quércia, propõe seja com· bolsas de estudo e estas, por sua vez, são insuficientes para a manuintroduzida alínea ••r• ao inciso II do artigo 89 da Lei n9 5.107, de 13 de se- tenção dos estudantes em pafses de elevado padrão social.
tembro de 196_6, para ensejar a movimentação da conta vinculada pelo emEsse aspecto, aliãs, sempre mereceu a preocupação do Governo que, por
pregado que viaje para o exterior, com a finalidade de realizar estudos de pósmeio de providências objetivas, nunca regateou esforços para estimular essas
graduação.
2. O Projeto preenche os requisitos de constitucionalidade, juridicidade viagens de estudo. Como exemplo, vale lembrar que, antes da extinção do dee técnica legislativa, sendo de assinalar não se compreender possa o emprega- pósito compulsório, os nossos bolsistas, quando convidados por instituições
do liberar o FGTS para o exercício de atividades comerciais e industriais, sem oficiais do exterior, eram isentos dessa obrigação.
que isso lhe seja igualmente possível, para o aprimoramento técnico~
Certamente que a matéria, se transformada em lei, receberá criteriosa reprofissional e cultural do trabalhador.
gulamentação, de modo a evitar abusos e deformações de suas elevadas finali3. Isto posto, somos pela aprovação do Projeto.
dades.
É o Parecer.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 1979.- Henrique de La Rocque,
Com estas considerações, opinamos pela aprovação do presente projeto.
Presidente- Hugo Ramos, Relator- Cunha Lima - Almir Pinto - Rai~
Sala das Comissões, lO de abril de 1980.--. Lenoir Vargas, Presidente em
mundo Parente - Bernardino Viana - Amaral Furlan - Lenoir Vargas exercício"- Jutahy Magalhães, Relator- Humberto Lucena- Aloysio ChaMurilo Badaró.
ves - Nelson Carneiro - Franco Montoro.
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PARECERES NoS 155, 156 E 157, DE 1980
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n9 18, de 1976 (n9 53-B,
de 1976, na Câmara dos Deputados), que "aprova o texto da Con~
venção sobre Trânsito Viário, firmado entre a República Federativa
do Brasil e outros países, em Viena, a 8 de novembro de 1968".
PARECER No 155, DE 1980
Da Comissão de Relações Exteriores
Relator: Senador Saldanha Derzi
O Senhor Presidente da República, nos termos do art. 44, inciso I, da
Constituição Federal, pela Mensagem n9 81, de 1976, encaminhou à aprovação do Congresso Nacional o texto da Convenção sobre Trânsito Viário,
firmado entre a República Federativa do Brasil e outros países, em Viena, a 8
de novembro de 1968.
A referida Convenção tem o propósito de aumentar a segurança nas rodovias, adotando regras uniformes de trânsito para aplicação pelas partes
contratantes e representa um grande esforço no sentido de se reduzirem os
índices, bastante elevados, de acidentes rodoviários registrados em todo o
mundo.
A matéria é acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
das Relações Exteriores; rfa qUal se esclarece ter solicitado detalhado estudo
ao Conselho Nacional de Trânsito e acolhido sugestões da Organização dos
Estados Americanos, que recomendaram, como conveniente, reservas aos
art. 20, § 29 alíneas "a" e "b"- art. 23, § 29 alínea "a"- art. 40, e no Anexo
n9 5, itens 5 "c" - item 28 - 39 - 41 e 42.
Observando-se a importância, oportunidade e validade do assunto que
objetivou a presente Convenção Internacional, em Viena, e atendendo às alterações propostas pelo CONTRAN em área de sua específica competência, a
Comissão de Relações Exteriores é pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo em apreço.
Sala das Comissões, 25 de abril de 1979. -Tarso Outra, PresidenteSaldanha Der:l:i, Relator- Pedro Pedrossian - Bernardino Viana- Mendes
Canale - Itamar Franco - Mauro Benevides - Amaral Peixoto - Paulo
Brossard - Lomanto Júnior.
PARECER No 156, DE 1980
(Preliminar)
Da Comissão de Transportes, Comunicações
e Obras Públicas
Relator: Senador Vicente Vuolo
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Por conseguinte, essa restrição atendeu ao que dispõe o art. 52 e seguintes do Código de Trânsito, regulamentado pelo Decreto n9 62.127, de 1968,
art. 108, parágrafo 20.
7. Do ponto de vista da política nacional de transporte, cumpre
lembrar que o modo mais usado atualmente para transporte internacional de
carga geral é o do seu acondicionamento em contenedores. Como se sabe,
esse equipamento constitui-se de um cofre de carga padronizado e lacrado,
com livre trânsito internacional, podendo ser instalado sobre reboque, o qual
tem finalidade de facilitar o trânsito em portos e eni rodovias. Neste caso de
locomoção são usados navios especiais - porta-contenedores, do_ tipo
"RO/RO" (Rol/ on-Ro/1 ofj), jâ que o conjllt\to contenedor-reboque é embarcado e desembarcado mediante a sua articulação a caminhão-tratar, e não
mediante o uso de guindastes e pontes-rolantes.
Obviamente, tal procedimento no sentido de unitizar a carga propicia
cOites nos custos de transbordos e nos prêmios de seguros, mas sobretudo redução nos prazos de viagens internacioriais que usem várias modalidades de
transporte, designado por transporte intermodal. E isso porquanto os benefícios fiscais concedidos para essas operações portuárias referem-se ao prazo
de, no máximo, três (3} dias para desembarque de contenedor, porém, no
caso de Rol/ on- Rol/ off, o prazo é de apenas seis (6) horas. Ademais, para
que a empresa seja classificada de intermodal deve realizar o t~ansporte completo. Isso exige dispor apenas de caminhão-tratar e usar conJunto reboquecontenedor embarcável, não sendo necessário desalfandegar o contenedor e
colocá-lo em veículo uportacontainer" nacional, jã que neste caso não serâ
mais um sistema intermodal, porém transporte segmentado ou sucessivo.
Esse o motivo por que o art. 39 do Decreto no 80.145, de 1977, que regulamenta a Lei n9 6.288, de 1975, que dispõe sobre utilização, movimentação e
transporte, inclusive intermodal, de mercadorias em unidades de carga, estabelece que o regime aplicado aos contenedores poderá ser estendido aos semiM
reboques rodoviários. Em outras palavras, admite-se a circulação temporária
de reboque estrangeiro, o que implica na desnecessidade de registrâ-lo na forma estabelecida pelo Código Nacional de Trânsito.
Por conseguinte e antes de um pronunciamento definitivo sobre a matéria, julgamos de bom aviso ouvir o Poder Exe_cutivo sobre a desnecessidade
da ressalva ao art. 40 da Convenção em exame, juntando cópia do presente
parecer preliminar.
Sala das Comissões, 26 de abril de 1979.- Benedito Ferreira, Presidente
- Vicente Vuolo, Relator - Affonso Camargo - Pedro Pedrossian.
PARECER No 157, DE 1980
Da Comissão de Transportes, Comunicações
e Obras Públicas
Relator: Senador Vicente Vuolo

Em conformidade com o disposto no art. 44, inciso I, da Constituição
Após cumprida a diligência, retorna a esta Comissão o presente projeto
Federal, o Senhor Presidente da República submete à consideração do Con- que aprova o texto da Convenção sobre Trânsito Viário.
gresso Nacional, o texto da Convenção sobre o Trânsito Viário, firmado enAs informações do Conselho Nacional de Trânsito são do seguinte teor:
tre o Brasil e outros Países, em Viena, a 8 de novembro de 1968.
"A reserva ao art. 40 da Convenção sobre Trânsito Viário é ne2. A Câniára dos Deputados, examinando a proposição, houve por
cessária, vez que ressalva a aplicação do Código Nacional de Trânbem apresentar o presente Projeto, que foi aprovado sem restrições.
sito, no seu art. 52 e seguintes e do seu Regulamento (Decreto n9
3. Na exposição de Motivos, o Ministro das Relações Exteriores infor62.127, de 1968, art. 108, § 20). A dúvida suscitadapelo nobre Senama que a convenção aludida foi elaborada com a finalidad~ de fac~litar o
dor Vicente Vuolo, Relator da matêria na Comissão de Transportes,
trânsito internacional e de aumentar a segurança nas rodovias, mediante a
Comunicações e Obras Públicas do Senado, não se justifica pelo seadoção de regras uniformes.
guírite -niótivo: a disposição do Decreto n9 80.145, de 1977, que dis4. Informa, ainda, que o Conselho Nacional de Trânsito, acolhendo
põe sobre utilização, movimentação e transporte de containers,
sugestões da Organização dos Estados Americanos, considerou conveniente
refere-se exclusivamente aos aspectos fiscais e aduaneiros das opeque o instrumento de ratificação contivesse algumas reservas.
rações com aquele tipo de unidade de carga. Aludida disposição
5. Em verdade, essas restrições, consubstanciadas em sete (7) emendas e
(art. 39 do Decreto n' 80.145/77) estende aos reboques e semiseis (6) sugestões, são adequações ao Código Nacional de Trânsito (Lei n9
reboques o regime aduaneiro aplicado aos containers. Não se trata,
5.108, de 1966).
portanto, de questão de trânsito de que se ocupa o Código Nacional
6. Sem embargo, entretanto-, cumpre pedir atenção para o art. 40, cujo
de Trânsito e sCu Decreto regulamentador e a Convenção sobre
texto original estabelece:
Trânsito. A disposição constante no art. 39 do Decreto n9 80.145/77,
"Art. 40:
que regulamenta a Lei n9 6.288, de 1975, não revoga o disposto no
Disposição transitória
art. 52 do Código Nacional de Trânsito. Os reboques e semiDurante dez anos, a partir da entrada em vigor da presente
reboques brasileiros e estrangeiros que operam no transporte interConvenção, de conformidade com o§ 19 do art. 47, os reboques em
modal, embora gozem, no Brasil, do regime aduaneiro de admissão
circulação internaciOI'fal, qualquer que seja seu peso mâximo autoritemporária, não estãO, portiznto, isentos da obrigatoriedade de regiszado, serão beneficiados pelas disposições da presente Convenção,
tro (matrfcula) estabelecida no Código Nacional de Trânsito do Brasil
mesmo que não sejam matriculados."
e na legislação dos demais países."
A reserva do Conselho Nacional de Trânsito é do seguinte teor:
Assim, verificandá-se que a dúvida considerada no parecer anterior está
"Art. 40:
Justificativa: Não se deve permitir aos reboques não matricula- esclarecida, opinamos pela aprovação do presente projeto.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1980. - Passos Pôrto, Presidente (edos entrarem em circulação internacional, ainda que pelo prazo de
ventual) - Vicente Vuolo, Relator - Lomanto Júnior - Affonso Camargo.
dez (I O) anos".
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PARECER No 158, DE 1980
Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas,
sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 85, 1979 (n9 4.493-B/77, na origem), que dá a denominação "Augusto Frederico Markus" ao Terminal Rodoferro-hidroviário de Estrela-RS".
Relator: Senador Afonso C amargo

O presente projeto, de iniciativa do ilustre Deputado Norberto
Schmidt, dã a denominação de ..Augusto Frederico Markus" ao Terminal
Rodoferro-hidroviãrio de Estrela-RS.
A Justificação iOfórma que o homenageado faleceu em 1977 e que exer~
ceu durante duas adminiStiãÇõis as funções de administrador do município,
sendo a primeira como intendente Municipal e a segunda na condição de Prefeito. For consagrado, pois, pelos seus munícipes que o tiveram duas vezes
como Chefe de Governo da comunidade, onde teve atividade exemplar e di·
nâm1Ca. Foi ele quem deu início ao encaScalhamento das estradas do interior
do município, -áté e-ntãó de difícil trãfego em épocas chuvosas, jã que se trata
de região onde prevalece o barro vermelho, extremamente resvaliço.
DiZ, ainda, o aludido documento:
"lO filha do saudoso cidadão, a Senhora Lucy Markus Geisel,
esposa do aluai Presidente da República.
No dia 10 de novembro corrente foi inaugurado oficialmente o
Terminal Rodoferro-hidroviãrio de Estrela, cidade natal do Senhor Augusto Frederico Markus. Quando do seu sepultamento, ao
qual estâvamos presente, foi sugerido por terceira pessoa que seria
de justiça que se desse ao Terminal, inaugurado na véspera, o nome
daquele que tantos méritos jâ havia granjeado perante a coletividade estreJense.
Realmente, entendemos que o falecido administrador é inteiramente merecedor da modesta homenagem que desejamos prestar à
sua memória, mormente sabendo que o seu filho, engenheiro Arno
Markus é Presidente da PORTO BRÁS, que foi a executora da obra.
O nome Markus, por diversas razões, pois, não-pode ser divorciado da obra monumental que o Terminal Rodoferro·hidroviãrio
representa para o Rio -Grande do Sul e sua economia."
Do- ponto de vista que cabe a esta Comissão examinar, cumpre apenas
assinalar que o projeto atende ao que preceitua a Lei nv 6.682, de 1979, que
dispõe sobre a denominação de vias e estações terminais do Plano Nacional
de Viação, jã que Estrela-RS, no rio Taquari; consta da Relação Descritiva
dos Portos Marítimos, Fluviais e Lacustres do aludido Plano, sob número 81
(oitenta e um).
.
Ante o exposto, opinamcs pela aprovação do presef.lte projeto.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1980.- Vicente Vuolo, Presidente(em
exercício) --Affonso Camargo, Relator- Lomanto Júnior- Passos Pôrto.
PARECERES Nos 159 E 160, DE 1980
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n9 26, de 1979 (n9 23-B,
de 1979, na Câmara dos Deputados), que "aprova o texto do Acordo
de Comércio e Pagamentos entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Popular da Hungria, celebrado em
Brasília, no dia 30 de abril de 1979".
PARECER No 159, DE 1980
Da Comissão de Relações Exteriores
Relator: Senador Nelson Carneiro

jã previsto no Acordo de Comércio, Pagamentos e Cooperação Económica
assinado em 15 de maio de 1961, a ser substituído pelo presente documento.
Partindo c;Jas cifras mínimas registradas ao tempo da assinatura do Acor·
do_ ainda em vigor, ~ comércio entre o Brasil e Hungria veio tomando cres·
cente -impulso e aumentou de -Cifl.co vezes no transcorrer da úLtima década,
aproximando··se hoje do montante de 100 milhões de dólares, com permanente superavit em favor do Brasil".
Analisando detalhadamente o presente ato internacional, verificamos
que o mesmo foi escrupulosamente redigido segundo a melhor forma e pre·
ceitas consagrados pelo Direito Internacional Público, respeitada a soberania
jurídica de cada nação e observado o princípio de reciprocidade de tratamen·
to nos direitos do cidadão e pessoas jurídicas do outro Estado, no pleno gozo
do tratamento de nação mais favorecida.
De nossa parte, nada encontramos que possa ser oposto ao ajuste ora em
exame por esta Comissão, razão por que opinamos pela sua aprovação na
forma do Projeto de Decreto Legislativo n9 26, de 1979.
Sala das ComiSsões, 28 de novembro de 1979.- Tarso Outra, Presidente
- Nelson Carneiro, Relator - Saldanha Derzi - Pedro Pedrossian - Lomanto Júnior- Lenoir Vargas- Mauro Benevides- Almir Pinto- Amaral
Peixoto - Tancredo Neves - Mendes Canale - José Richa.
PARECER No 160, DE 1980
Da Comissão de Economia
Relator: Senador José Lins
Com a Mensagem nv 11-8, de 1979, o Senhor Presidente da República,
atendendo ao disposto no art. 44, item I, da Constituição Federal, submete à
apreciação do Congresso Nacional o texto do Acordo de Comércio e Paga·
mento, celebrado em Brasília, entre os- Governos do Brasil e da Hungria.
Acompanha a matéria Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Es·
tã.do- das Relações Exteriores, na qual S. Ex" esclarece que:
"Este novo instrumento, resultado de cuidadosa negociação, vem atuali~
zar e ampliar o alcance dos mecanismos de troca vigentes entre os dois países,
jâ previStOS no ACoido de Comércio, PagamentQS e Cooperação Econômica,
assinado em 15 de maio de 1961. a- ser substituído pelo presente documento.
Partindo das cifras mínimas registradas ao tempo da assinatura do Acordo ainda em vigor, o comércio entre o Brasil e a Hungria veio tomando crescente impulso e aumentou de cinco vezes no transcorrer da última década,
aproximando-se hoje do montante de 100" milhões de dólares, com permanente superavit em favor do Brasil."
Examinando a possibilidade de que uma alteração no Acordo, com per·
manente ''superavit", viesse trazer eventual prejuízo à nossa balança comercial, veríficamos que .. o novo Acordo não apresenta inovação na sua estrutura" e que ''o comércio entre o Brasil e a Hungria veio toiriando crcsr~nte impulso".
Atentamos, então, para o fato de não estar o governo descuidando·se de
agilizar o nosso com~rcio externo, procurando, sempre, ampliar as possibili·
dades de exportação de nossos produtos industriais ou não.
No que respeita à competência regimental desta Comissão, opinámõs
pela aprovação do texto em apreciação, na forma do Projeto de Decreto Le·
gislativo no 26, de 1979.
Sala das Comissões, 27 de março de 1980.- Teotónio Vilela, Presidente
-José Lins, Relator- Bernardino Viana- Luiz Cavalcante- Pedro Simon
- Milton Cabral.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos pelo Sr. }9-Secretário.

Atendendo a preceito c-onstitUCional, o Senhor Presidente da República
São lidos os seguintes
encaminha ao Congresso· Nacional o texto do Acordo de Comércio e PagaPROJETO
DE LEI DO SENADO No 48, DE 1980
mentos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Popular da Hungria, celebrado em Brasflia, no dia 30 de abril de
Estabelece que os beneficios do INPS serão reajustados na mes1979.
ma proporção do reajustamento do salário mínimo.
A matéria é acompanhada de Exposição de Motivos do Sr. Ministro de
O CõngreSsõ Naêional decreta:
Estado das Relações Exteriores.
Art. IV Passa a vigorar com a seguinte redação o § 29 do artigo 67 da
O referido documento esclarece que o ato internacional em apreço é a
Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social):
consecução comum dos desejos de um fortalecimento cada vez maior dos
"§ 29 O índice de reajustamento será o mesmo do salãrio
laços que unem os dois países, tanto no ca:mpo comercial, como no da aproximínimo."
mação afetiva de seus povos.
Justificando o interesse nacional na ratificação do texto, argumenta, ain·
Art. 29 O custeio do encargo financeiro decorrente desta lei será atendida, o Senhor Chanceler:
do, se necessário, com o acréscimo de até cinqUenta por cento da cota de pre.. Este novo instrumento, resultado de cuidadosa negociação, vem atuali- vidência a que se refere a letra b do item IV do art. 49 do Decreto-lei n9 651,
zar e ampliar o alcance dos mecanismos de troca vigentes entre os dois países, de 26 de agosto de 1938, com a redação que lhe deu o art. I• do Decreto-lei

n9 1.505, de 23 de dezembro de 1976, incidente sobre o preço ex~refinaria da
gasolina .. A".
Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em coriti'ârio.

LEI ORGÂNICA DA PREVID~NCIA SOCIAL
HArt. 67. Os valores dos benefícios em manutenção serão reajustados sempre que fora alterado o salário mínimo.
§ 19 O reajustamento de que trata este artigo serâ devido a
partir da data em que entrar em vigor o novo salário mínimo, arredondado o total obtido para a unidade de cruzeiro imediatamente
superior.
§ 29 Os índices de reajustamento' serão os mesmos da política
salarial estabelecida no art. 19 do Decreto-lei n9 15, de 29 de julho
de 1966, considerado como mês básico o da vigência do novo salãrio
mínimo."
LEI N• 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973
Art. 3• .............................................. .
§ 59 O valor mensal dos benefícios de prestação continuada
não poderâ ser inferior aos seguintes percentuais, em relação ao valor do salário mínimo mensal de adulto vigente na localidade de trabalho do segurado:
I - a 90%, para os casos -de aposentadoria;
II - a 75%, para os casos de auxílio-doença;
III - a 60%, para os caSos de pensão.

Tal diversidade de critérios para atualização do valor dos benefícios determina disparidades no reajustamento das aposentadorias e pensões como o
demonstra o seguinte quadro:
-----------------------------Percentual de aumento do
salário mlnimo e dos
beneficias regidos pelo
§ 3• do art. 5• da Lei
n• 5.890, de 8-ó-1973

Percentual de aumento
dos demais beneficias
§ 2• do art. 67 da
Lei Orgânica da
Previdência Social

------------------------------
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da gasolina A, que será recolhida pelas refinarias ao Fundo de Liquidez da Previdência Social."
Satisfaz, desse modo, o projeto, ao requisito a que alude o parágrafo úni-

co do artigo 165 do texto constitucional.
Sala das Sessões, li de abril de 1980. -

Justificação
São tlois os critérios que disciplinam, na forma da legislação atual, a revisão dos beneficies (ap-osentadorias, auxfiios, abonos e pensões) concedidos
pelo INPS: um, baseado nos índiees de reajustamento da política salarial; outro, com fundamento no reajustamento do salârio mínimo, consoante a seguinte legislação:
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Franco Montoro.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e
de Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 49, DE 1980
Re,·oga a letra "e" do parágrafo único do art. 16 da Consolidação das Leis do Trabalho.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' É revogada a alínea "e" do parãgrafo único do art. 16 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de
amio de 1943, retificada para ..e.. a atualletra "r'.
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação

Em conformidade com o preceituado na aHnea "e". do parágrafo único
do art. 16 da Consolidação das Leis do Trabalho, a Carteira de Trabalho e
Previdência Social somente serã fornecida desde que o interessado apresente
documento que comprove o alistamento ou a quitação com o Serviço Militar,
dentro dos limites da idade e validade previstos na Legislação específica.
Tal exigência, no entanto, não mais se justifica em nosso tempo, quando
as opor-tunidades de emprego devem ser aproveitadas ao máximo, afastados
quaiSqUC:ü: empecilhos.
Em verdade, como é de amplo conhecimento, os grandes contingentes de
trabalhadores que se deslocam do Norte e Nordeste para a região Centro-Sul
do País, em busca de novas oportunidades de trabalho, quase sempre são
constituídos de pessoas sem maior qualificação, muitas vezes analfabetos,
que não possuem, sequer, certidão de nascimento, muito menos documento
que comprove o alistamento ou a quitação com o Serviço Militar.
Impõe-se, por conseguinte, seja eliminada essa descabida exigência da
Consolidação das Leis do Trabalho- medida, aliás, que se insere no processo de desburocratização que, em boa hora, foi iniciado pelo Governo, através
do Ministro Beltrão.
A providência alvitrada, evidentemente, não tem por anelo eliminar a
exigência constitUcional de prestação de Serviço Militar, obrigação a que estão sujeitos todos os cidadãos brasileiros do sexo masculino.
Apenas e tão-somente, a fim de facilitar as possibilidades de emprego de
segmento importante de nossa população em condições de trabalhar, visa
permitir a obtenção da Carteira de Trabalho e Previdência Social sem a exi~
gência de prova de alistamento ou quitação com o Serviço Militar.
Pelas positivas repercussões de carâter social que ensejará, esperamos ve-.
nha a proposição a merecer a acolhida de nossos ilustres pares.
Sala das Sessões, ll de abril de 1980. - Amaral Furlam.
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Art. 16. A Carteira de Trabalho e Previdência Social conterá, além do
1974
41,40%
38,00%
número, série e data da emissão, os seguintes elementos quanto ao portador:
1975
44,14%
43,00%
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VII - contrato de trabalho e outros elementos de proteção ao trabalha40,00%
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44,10%
39,00%
dor.
41,00%
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45,40%
Parágrafo único- A Cai:'teira dC Trabalho e Previdência Social serâ for44,00%
1979-MAIO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - n e c i d a mediante a apresentação pelo interessado. dos seguintes elementos:
O projeto, entretanto, uniformiza o critério de reajustamento dos benefíe) prova de alistamento ou quitação com o Serviço Militar, dentro dos
cios previdenciários, como nos parece indispensável, a fim de ser abolida a
limites da idade e validade previstos na legislação específica;
discriminação hoje existente.
Na forma de seu art. 29 admite a elevação da cota de previdência de que
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)
trata o art. 4• do Decreto-lei n• 651, de 26 de agosto de 1968 (com a redação
dada pelo art. l• do Decreto-lei n• 1.505, de 23 de dezembro de 1976), a saO SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os projetes lidos serão publicaber:
dos e remetidos às comissões competentes.
41
Art.49Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19-Secretário.
São lidos e aprovados os seguintes

IV- .......... .,,,-.,. ... ,- ........................... ·

REQUERIMENTO N• 65, DE 1980

b) por uma parcela sobre o preço ex-refinaria dos combustíveis
Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de inautomotivos equivalente a 6% (seis por cerito) do preço ex-refinaria terstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n9 4, de
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1980; que autoriza a Prefeitura Municipal de Araucâria (PR), a elevar em Cr$
214.400.UOO,UO -(duzentos e quatOrze milhões e quatrocentos mil cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada, a fim de que figure na Ordem do Dia da
sessão seguinte.
Sala das Sessões, 11 de abril de 1980. - Saldanha Derzi.

REQUERIMENTO No 66, DE 1980
Nos termos do art. 313 do Regímento Interno, requeiro dispensa de in~
terstício e prévía distribuição de avulsos para o Projeto_ de Resolução n9 5, de
1980, que autoriza a Prefeítufã- Municipaf de Florianópolis (SC), a elevar o
montante de sua divida consolidada, a fim de que fiSUre na Ordem do Dia da
sessão seguinte.
Sala das Sessões, 11 de abril de 1980. .:_ Lenoir Vargas.
REQUERIMENTO No 67, DE 1980
Nos termas do art. 3_13 do Regimento Interno, requeiro dispensa de in~
terstício e prévia distribuiçã-o de avulsos para o Projeto de Resolução n9 12,
de 1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de João Pessoa (PB), a elevar em
Cr$ 732.520.326,40 (setecentos e trinta e dois milhões, quinhentos e vinte mil,
trezentos e vinte e seis cruzeiros e quãienta centavos), o montante de sua dívida consolidada, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguin(e.
Sala das Sessões, 11 de abril de 1980. - Milton Cabral.
REQUERIMENTO No 68, DE 1980
Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de in~
terstício e préVüC distribuiQão de avulsos para o Projeto de Resolução n9 15,
de 1980, que autoriza a Prefeitura Municipã.l-de- Cã.mpina Grande (PB), a elevar o montante de sua dívida consolidada, a fim de que figure na Ordem do
Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 11 de abril de 1980. - Milton Cabral.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Aprovados os requerimentos, as
matérias a que se referem figurarão na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sobre a mesa, ofíCio que serâ lido pelo Sr. 1"'-Secretãrio.

E lido o seguinte
Oficio n• 16/80

Brasília, 10 de abril de 1980

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que estarei representando o Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turismo na 4•
Reunião do Comitê de Membros Afiliados da Organização Mundial de Tu~
rismo, a realizar-se em Madrid, Espanha, no corrente mês.
Informo, ainda, a Vossa Excelência que minha participação ao Encontro
obedece convocação daquele órgão do qual sou, como representante do Gru~
po Brasileiro, Vice~Presidente, eleito na última Assembléia Geral da OMT,
em setembro passado.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de
alta estima e consideração. - Saldanha Derzi, Presidente.
O SR. PRESIDENTE íNilo Coelho)- O oficio lido vai à publicação.
Há oradores insctítos.
Coricedo a palavra ao nobre Sr. Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP. Como Líder, lê o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. SCri_3dores:
Energia é poder. Diante da crise do petróleo, o álcool pode representar a
oportunidade hiSiórfc-a ·para -nõ.Ss-ã in-dependênCia en-ergética. Não podemos,
por isso, admitir -mUltinãcionais no Programa Nacional do Álcool.
Mostrando sua identificação ccim- Os sentimentos e a consciência nacional, dois ilustres éhefes de nossas Forças- Armadas acabam de advertir o País
para os riscos de uma nova forma de dominação estrangeira no setor energético.
Há algumas- semanas~ o General Antonio Carlos de Andrade Serpa
lançou um brado- de alerta: uEnergía é poder e as fontes de poder no Brasil
devem ficar nas· mãos dos brasileiros":
E, ria última- segunda~feira, o General Ernani Ayrosa, Chefe do EstadoMaior do Exército, manifestou~se contr]rio à part1dpaçào de capitais estrangeiros no PROÁLCOOL, -afiririãndo ser o combustível derivado do áicool
um produto brasjleiro, cuja-exploração deve ser reservada às empresas nacionais e aos- setores governamentais competentes.
Segundo o General Ernani Ayrosa-, a expCriêncíã tem demqnstrado que
os problemas energéticos devem ter suas soluções encontradas, sempre que
possível, dentro do próprio Pais, sem dependência ·externa, numa alusão às
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-dificuldades enfrentadas não só pelo Brasil, mas também por outras nações,
para se abastecerem de petróleo.
O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Permite-me V. Ex'- um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP) aparte de V. Ex'-

Com prazer ouço o

0 Sr. Bernardino Viana (PDS- PI) -~Estou de pleno acordo com a filosofia e com a política de que não se deve deixar que o capital estrangeiro en~
tre no Programa Nacional do Álcool. A alegação atual de alguns grupos é a
de que as firmas, as empresas, os grupos nacionais não podem oferecer a con~
trapartida para que o projeto se viabilize. Mas, creio que se o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Outros bancos comerciais do País criassem
a linha de crédito, como já existe, para emprestar aos sócios ou acionistas a
respectiva quantia da contrapartida, então_nào haverã empecilho para que as
empresas e grupos nacionais explorem o âlcool, no País, com muito êxito.
como tem mostrado a sua capacidade de engenho e administração em outros
ramos de atividades, não só na agropecuária como também no industrial.
Muito obrigado.
.0 SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP) - Agradeço a intervenção de V. Ex'-, que 'leinbra um dos caminhos a muitos outros autenticamente brasileiros, TriClusive um reivindicado pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura, que é o financiamento do pequeno produtor, é
o assentamento de milhões de trabalhadores, de milhões de famílias, através
do programa do âlcool que pode se prestar a uma reformulação agrâria, a
uma verdadeira reforma agrâria, sem sangue, sem dor. Porque, independente*
mente de desapropriaçõeS, apenas cOm uma inudança: em lugar de emprestar
muito a poucas empresas poderosas, emprestar pouco a muitos trabalhadores
brasileiros que querem um pedaço de terra para ajudar" a produção nacional
e; particularmente, o Programa do Álcool que é, sem dúvida, uma das so~
luções autenticamente na-cionais para o problema energético brasileiro.
Dizia o General Ernani Ayrosa:

uo álcool combustfvel é uma solução brasileira e não devemos
ter na sua exploração a parceria de capitais estrangeiros", afirmou o
Chefe do EME, acrescentando: uo controle dessa energia deve ficar
somente para nós, porque dela depende a solução da questão energética."
'
"Nós jã temos a tecnologia para o fabrico do âlcool - frisou
- e não temos necessidade de importá-la. Podemos, sim, é exportar
essa tecnologia e o próprio álcool, quando houver excedente, pois
assim estaríamos obtendo divisas para o País."
É importante, Srs. Senadores, destacar a advertência desses dois ilustres
representantes de nossas Forças Armadas, porque essa preocupação não é
apenas teórica. Alguns fatos devem ser lembrados.

FATOS QUE DEVEM SER LEMBRADOS
O_p~~siae~~- da Associação d~s Fornecedores de Cana de Pernambuco,
Antônio "Celso Cavalcante, denunciou, através dos jornais do último dia 8, o
levantamento feito pela Shell e Texaco sobre o passivo de vãrias usinas de
açúcar daquele Estade. visando a obter o seu controle e fatura participação
do PROÁLCOOL.
Segundo afirma Celso Cavalcante, o levantamento feito pelas empresas
petrolíferas sobre a situação financeira daS-Usinas paralisadas do Nordeste é
uma demonstração inequívoca de que o governo vai mesmo permitir a parti~
cipação de capitais estrangeiros no PROÁLCOOL.
São palavras deste Presidente da Associação dos Fornecedores de Cana
de Pernambuco.
Entende ele ser fãcil para as multinacionais do petróleo adquirirem o
controle de tais usirlas, devido à situação de precariedade financeira em que
-se encontram, frisando que o estudo em elaboração pela Shell e Texaco tem
essa finalidade.
O Governo japonês, através de uma de suas maiores empresas, já manifestou, também, seu interesse de iilvestir maciçamente no Programa Nacional
do Âlcool, na Amazônia, segundo informação prestada à imprensa por fonte
da Presidência da República. A fonte refutou, contudo, versões de que o Governo brasileiro jâ tenha se decidido pela participação de capital estrangeiro
no PROALCOOL. (Folha de S. Paulo, 8 de abril de 1980)
O Sr. Agenor Maria (PMDB -

RN) - Permite-me V.- Ex• um aparte?

O SR.-FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Com prazer, ouço o
aparte de V. Ex•.
·

Abril de 1980

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào IIi

Sábado 12 853

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Senador Franco Montoro,já está soluta, no que se refere aos assuntos estranhos à sua pasta. Obrigado a V.
sendo adicionã:da, numa proporção, em média de 20% do álcool à gasolina. O Ex•.
lucro dessa proporcionalidade oferece ao Governo uma parte necessária a
O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Senador Franco Montoro, fui cifundir o problema do PROÁLCOOL com a reforma agrária. Acho que seria
tado pelo Senador Luiz Cavalcante, e o que eu quis dizer é que tecnicamente a
muito oportuno que se fizesse isSo. O-que n:ão ê--possível, ê que o álcool; que é
gasolina aceita até 20% de ãlcool, sem prejuízo para o motor do automóvel.
nosso, com uma tecnologia nossa. tique subordinado, mais uma vei:, aos trusNós temos condições de misturar à gasolina atê 20% de álcool, nós vamos fates internacionais, às poderosas oligarquias internacionais. porque ficamos,
zer uma economia extraordinâria. Porque o Brasil produz em torno de 15 a
através disso, prejudicados. Congratulo-me com V. Ex• e com os dois oficiaís
16% do nosso consumo interno, com mais_ 20% de álcool adicionado, nós esgenerais do nosso Exército que em tão boa hora deram esse pronunciamento.
taremos com quase a metade do nosso consumo de combustível.
Muito obrigado a V. Ex•.
O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP) -Agradeço os apartes
O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Tem V. Ex• inteirarazão. Há inúmeros recursos que devem e pOdem ser aplicados no PROÁL- de V. Ex• De qualquer forma, eles mostram que hã recursos. Sobre a conveCOOL. Recursos que estão sendo dirigidos para outros investimentos. Pode- níêncüt oU nãó de ser admitida a empresa estrangeira multinacional no setor
ria citar entre outras os vultosos investimentOs no Programa Nuclear que, nO eu divirjo radicalmente da opiniãô do-nobre colega, Senador Luíz Cavalcanseu conjunto, segundo estimativas, absorverá trinta bilhões de dólares, meta- te.
Esta participação acabarâ sendo dominadora e nós não temos necessidade da nossa dívida externa. Por que e como não há dinheiro para o PROÁL~
de dessa participação. O Brasil tem 400 anos de experiência na produção de
COOL que ê a fonte da nossa independência no cairipo da energia?
Além dos depoimentos que acabo de mencionar, a Comissão Pastorai da âlcool.
Terra (CPT) divulgou documento, acusando o Programa Nacional do Álcool
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Permite V. Ex• uma breve interde permitir a- violenta internacionalização da agricultura brasileira, acentuan~ rupção?
do que apesar de o PROÁLCOOL alardear o objetivo de diminuir a depenO SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP) - Com prazer.
déncia externa de petróleo ..ele está montando um projeto agroindustrial financiado e a ser usufruído essencialmente pelo capital estrangeiro".
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Asseverar que essa participação
"O contrato jâ concluído para o desenvolvimento do programa no Ma- será dominadora, me parece que isto é duvidar do carâter do homem brasilei~
ranhão - afirma a CPT- faz a indicação de três bancos internacionais que ro.
formaram um grupo responsável por um empréstimo de USS 250 milhões,
O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Ou é desconfiar das inpelo prazo mêdio de sete anos, para assegurar recursos financeiros à implantenções e da força e do poderio dos grupos estrangeiros.
tação do projeto no Estado. O projeto a qUe- Se refere a CPT visa ao aproveiNão hã porque, a alegação de que não hã recursos, inclusive, não pode
tamento integral da cana-de-açúcar que servirá de matéria-prima também
convencer a ninguém. Ainda ontem, na Comissão Parlamentar de Inquérito
para a fabricação de outros produtos, além do álcool.
sobre o problema nuclear. a informação oficial é de que o preço médio poresO Sr. Luiz Cavalcante (PSD - AL) - Permite V. Ex• um aparte?
taca em Angra II era de 3 milhões de cruzeiros e como foram implantadas
O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- A CPT informou que 1.400 estacas, pode-se afirmar que dezenas de bilhões de cruzeiros foram apliHos compromissos e obrigações que- cifCU.lam dentro do empréstimo deixam cados apenas no estaqueamento de uma das oito usinas projetadas no programa nuclear brasileiro.
claras as intenções de internacionalizar a agricultura no Estado. As destilarias
de álcool serão entregues a grupos brasileiros, mas o projeto não especifica
·o Sr. Itamar Franco (PMDB- Mó)...:.. Permite V. Ex• um aparte?
quem vai explorar as unidades produtoras de celulose. As unidades produtoO SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP) -!!evidente que a necesras de gás serão exploradas por um consórcio de empresas brasileiras filiadas
sidade brasileira_é muito mais voltada para o âlcool, que corresponde muito
a grupos estrangeiros."
mais às nossas condições reais.
E a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de São PauPeco a V. Ex•, nobre Senador Luiz Cavalcante, que aguarde o decorrer
lo - FETAESP- em documento publicado sobre o PROÁLCOOL, afirma:
de minha exposição, onde V. Ex• encontrará outros dados jâ mais sérios, a
..Não precisamos de capital estrangeiro no campo. Precisamos sim, é de terra,
respeito das pretensões desses grupos multinacionais.
de agrônomos, de veterinários e técnicos agrícolas, que são formados com o
O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Permite V. Ex• um aparte?
dinheiro do povo, em escolas públicas, mas que infelizmente não são destaca~
dos para nos orientar".
O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP) - Pois não.
Com prazer ouço o aparte de V. Ex•, Senador Luiz Cavalcante.
O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG) -V. Ex• citou o problema nuclar,
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Eminente Senador Franco Monto- e sem entrar mais no mérito do assunto, mas apenas como dados e números,
ro, divergindo um pouco do que disse há- pouco o Senador Agenor Maria, de veja V. Ex' que Angra II, no seu estaqueamento- ainda não concluímos o
que a mistura do álcool com a gasolina jâ vaf à casa de 20%, S. Ex•- salvo se estaqueamento- o Paísjã gastou cerCa de 14 bilhões de cruzeiros. Angra III,
o Instituto do Açúcar e do Álcool está fornecendo dados errados- se enga· Senador Franco MOntara, o local nem está determinado, ainda, e o Pa:s já
na, porque em 1979 a mistura foi apenaS a 13,6%. f: verdade que vem aumen- gastou perto de 4 bilhões de cruzeiros. E V. Ex• lembrou bem: cada estaca de
tando gradativamente. Em 1978 for a-9A%, e anO pasSado,- repetindo, foi a Angra II estâ custando ao Pais, preço médio, mais de 3 milhões de cruzeiros.
13,6%. Então estamos ainda muito distantes dos 20%. E há aquela meta dos Evidentemente, temos recursos ...
l0,6 bilhões de litros em 1985, meta esta que praticamente já pode ser dobraO SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Esta é a opção que o
da. porque no Estado de V. Ex•, na Cidade de Taubaté,jâ se fabrica,- verdade é que numa experiência piloto -mas jã se fabrica um aditivo qUe mistura~ Brasil deve tomar. Alguns burocratas estão tomando essas decisões. O objetiR
do ao álcool dá a este as mesmas condições do óleo diesel. Então isso significa vo de nossa intervenção é propor a instauração de um debate nacional sobre
que, desde logo, deve ser ampliada a atual meta do álcool de 10 bilhões e 600 esse assunto. É o Brasil que_ deve decidir sobre o seu destino, e não alguns técmilhões de litros, para 1985. E o País, infelizmente, não tem condições para nicos que ocupam posições de relevo, e exatamente por isso muito mais sujeiatingir a curto prazo. a meta dupla de mais de 20 bilhões de litros. Eu, parti- tos ao conhecido lobby das multinacionais.
cularmente. não vejo por que rejeitarmos a participação do capital esGrupo Governamental Prepara Participação
trangeiro, desde que ele seja minoritário, desde que ele não influa nas grandes
das Multinacionais
decisões, por Ser inferior a 50%. A meu ver, não hã perigo nisso, absoluta~
mente, nenhum.
Quanto às declarações dos Generais Ayrosa e Serpa, acho que essas declarações de S. Ex•s, a favor de um ponto de vista que foge inteiramente aos
seus afazeres profissionais, essas declarações ensejam a que companheiros
seus declarem-se favorâveis ao pontO de vista contrário, e assim teríamos
uma polémica no próprio Exêrcito, o que não é de maneira nenhuma conve-niente. A meu ver, em questões que não específicas do Exército, este deve seguir a boa tradição francesâ, deve ser o grande mudo. Um bom exemplo dá o
atual Ministrá do Exêrcito, General Walter Pires, que é de uma discfição ab-

O noticiâriO da imprensa nós últimos dias informa que o Governo admitiu oficialmente a existência de!llm grupo de trabalho, integrado por representantes da Secretaria de Planejamento, do Itamarati, do MIC e do Ministério
das Minas e Energia, encarregado de estudar a participação de capital estrangeiro na produção do álcool.
Parece claro que as multinacionais do petróleo, conscientes do próximo
fim do produto que comerciam, preparam-se para aproveitar sua estrutura
voltando-se para o campo das novas alternativas energéticas, particularmente. no setor do álcool. A esse respeito são esclarecedoras as seguintes conside--
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rações e notícias constantes de oportuno editorial da Folha de S. Paulo, publicado a 30 de março último.
Palavras do editorial:
"O interesse das ..sete irmãs" e demais membros da família pelas alternativas energéticas. é absolutamente normal. O contrário é
que constituiria um procedirriento absurdo. Em fins de fevereiro, a
General Motors divulgou, nos Estados Unidos, um amplo estudo
que mandou fazer sobre as possibilidades do álcool. Com todo o rigor científico, os especialistas norte-americanos praticamente descartaram a viabilidade do âlcool feito a partir de cereais- entre eles
o milho - naquele país. Consome--se energia demais para produzir
energia sob a forma de combustível, hã problemas com o_deslocarnento de culturas mais nobres e toda uma série de inconvenientes
que tornam esse caminho pouco desejável. Esse mesmo relatório,
entretanto, adverte que tais dificuldades não existem em países tropicais, que poderiam obter álcool a partir de outras culturas. E
aponta expressamente o- Brasil, com seu âlcool de cana, como o
mais qualificado para satisfazer a futura demanda de combustíveis
líquidos.
Temos, e-ntão, que as multinacionais do setor procuram avidamente uma alternativa, e que o Brasil, por suas condições naturais e
pelo amplo espaço geográfico, é indicado como o Oriente Médio
das décadas vindouras''.
O Sr. Lulz Cavalcante (PDS -

AL) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Ouço, com prazer, o
aparte de V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) (Fazendo soar a campainha)- A
Mesa lembra ao orador que o seu tempo está esgotado e encarece que não
permita mais apartes, pois há outros oradores inscritos.
O Sr. Luiz Cacalcante (PDS- AL)- Prometo que este serâ o derradeiro, Sr. Presidente.
Nobre Senador Franco Montoro, veja V. Ex• esta meta estabelecida no
PROÁLCOOL, de !O bilhões e 700 milhões de litros em 1985, corresponde
apenas a 184 mil barris/dia de petróleo, se o álcool fosse petróleo. Então, estes
10 bilhões e 700 milhões de litros equivaleriam a 184 mil barris diãrios de petróleo, em 1985. Tenho aqui números oficiais do Cons-elho Nacional de Petróleo: as importações, no ano passado, foram a 989 mil barris/dia:. Quer dizer que, em 1985, estaremos importando mais de I milhão c 500 mil barris/dia. Estaremos, portanto, muito mais distanciados da demanda do que atualmente. Então, nobre Senador, é preciso que venham recursos para evitar que
esse fosso se alargue cada vez mais. E, repito, não vejo por que estes recursos
não venham de capital estrangeiro, desde que ele seja minoritário. Muito
obrigado.
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ponha de mais tempo para debatermos mais prolongadamente um assunto
tão sério como o da energia.
O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Agradeço a V. Ex• e
lembro que, exatarnente nos termos da proposta de um plano energético nacional, a Bancada do ex-MDB. neste Senado, ofereceu ao GOverno um amplo
programa elaborado com base na comunidade científica brasileira. Este programa não foi adot?do, e _só quatro anos depois algumas das medidas começaram a ser seguidas tardiamente pelo Governo.
Concluo, Sr. Presidente.
Exportador defende multis no PROÁLCOOL
De outra parte, em declarações à imprensa, o presidente da Associação
Brasileira das Empresas de Comércio Exterior (ABECE), Humberto Costa
PintO Junior, defendeu a necessidade de o capital estrangeiro participar do
PROÁLCOOL como forma de ampliar mais rapidamente as metas de produção de âcool.
O empresário, que retornou agora de uma viagem aos Estados Unidos e
ao Japão, disse que o Governo deve estimular a participação de capital estrangeiro no PROÁLCOOL associado ao capital privado nacional. Frisou,
entretanto, que não deve ser feita qualquer restrição à participação individual
de capital estrangeiro, excetuando-se, por exemplo, a concessão de empré~ti
mos subsidiados.
O
Era o que faltava: o Governo subsidiar o capital estrangeiro para afastar
o capital nacional!
O Sr. Costa Pinto mostrou-se contrãrio à proposta da PETROBRÁS de
adoção no PROÁLCOOL do modelo tripartite (associação da PETROBRÁS, de empresa privada nacional e empresa estrangeira) utilizado na
Petroquímica, como forma de manter, simultaneamente, o capital dos projetas erii mãos- nacíoii3.is e priVadas.
O empresário esclareceu que o programa alternativo de energia no Brasil, particularmente o PROÂLCOOL, foi um dos principais temas das conversações nos Estados Unidos por ocasião das reuniões do Comitê Empresarial dos dois países e do Centro de Estudos Brasileiros da Universidade Johns
Hopkins.
O presidente da ABECE disse ainda que ..o empresário privado nacional
não tem recursos suficientes para tocar o PROÁLCOOL". Frisou que a urgência na substituição do consumo de derivados de petróleo uabre espaço
para a participação de capitais estrangeiros"; esses, a seu ver, deverão se interessar mais em participar da parte industrial do PROÃLCOOL, devido, inclusive, às restrições do Estatuto da Terra.
Destacou que os brasileiros precisam ficar atentos para as pesquisas
norte-americanas no campo de fermentação que visam, basicamente, diminuir o seu tempo e consumo de energia, que ê preciso também atentar para a
evolução tecnolósica da maquinaria utilizada nas destilarias.

Dívida Externa e Participação
Estrangeira no Álcool
O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP) -O importante é que os
recursos venham, nobre Senador, de todo o Brasil. Os quatro mil Municípios
Diante desses fatos e estranhando o abandono e, atê mesmo, as dificulpodem contribuir para o programa energético brasileiro, através de uma série dades opostas à agroindústria canavieira no Nordeste, denunciadas no Conde processos que precisam ser estimulados, e não o são a partir de estímulos gresso Nacional por representantes de todos os Partidos, como Teotônio Vique não são dados. O problema é outro, é voltarmos para .o interior do Brasil, lela, Marcos Freire, Paulo Lustosa, Joaquim Guerra, Tidei de Lima e outros,
pedindo o apoio da gente brasileira, dos municípios brasileiros que estão sen- o Jornalista Ruy Lopes afirma: .. É que a área já está provavelmente reservada
do marginalizados, e não admitir os grupos jâ preparados que vêm com ou- para as multinacionais, por causa do balanço de pagamentos. A existência de
tras ambições que o Brasil jâ conhece através da sua história.
grupo de trabalho interministerial confirma essa teoria''. E conclui: .. Estamos
O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC)- Permite V. Ex• um aparte, Senador? abdicando de nossa independência ao alienar o futuro em troca dos juros da
dívida externa".
O SR. FRANCO MONTORO (PMDB-SP) - Com prazer.
Eis a que nos conduz a dívida externa, tão defendida pelos representanO Sr. Evelãsio Vieira (PP-SC) - V. Ex• estâ abordando um assunto tes da Maioria no Congresso Nacional.
Tudo isso é muito grave. Exige esclarecimentos, investigações e tomada
dos mais sérios e lamentavelmente, o tempo de V. Ex• é reduzido e não se
pode estabelecer um grande diálogo num dos assuntos mais sérios para este de decisões claras, conscientes e patrióticas.
País. O grande problema do Brasil em relação à inflação é o problema do endividamento externo. E por que o nosso endividamento externo cresce extraordinariamente? Entre outras razões, é por causa do petróleo. Não temos
capacidades maiores de ampliar as nossas exportações para buscar uma redução desse endividamento externo, mas teríamos possibilidade de reduzir as
importações do petróleo, se jâ tivéssemos partido para um programa energético nesse País. Aí, estaríamos redUzindo as importações, teríamos recursos
para implantar o PROÁLCOOL, para explorarmos o potencial hídrico que
temos, principalmente com a construção de hidrelétricas de porte médio e pequenas. O Brasil tem condições, o que está faltando da parte do Governo é
apenas seriedade, é encarar o problema com seriedade e partir para um programa de ação que até hoje não existe no t:ilfupo da energia. Queremos cumprimentar V. Ex• pelas colocações magníficas que faz, e lamentar que não dis-

Debate Nacional sobre
o Programa do Álcool
O Programa Nacional do Âlcool não pode ser uma simples solução técnica estudada pelos tecnocratas e decretada pelo Governo.
Como o mais írriportan-te Projeto de desenvolvimento da atualidade brasileira, ele precisa ser conhecido e discutido por toda a Nação. f: preciso abrir
o debate nacional sobre o PROÁLCOOL e estimular esse debate, para que
dele participem, erri tOdos os Municípios brasileiros, setores da agricultura e
da indústria, da comunidade trabalhadora e da comunidade científica, professores, estudantes, jornali_stas, radialistas, escri~ores, donas-de-casa e chefes
de família.
O Sr. Marcos Freire (PMDB -

PE)- Permite-me V. Ex• um aparte?
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O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- ~o futuro do País que
está sendo decidido nas opções que vãO ser tomadãs Para a substituiçãO do
petróleo por outras alternativas energéticas. Centrais nucleares? Macrousinas
hidroelétricas? CarVão Mineral? Energia solãr? Lenha, carvão vegetal ou outras modalidades de biomassa?
Vamos tomar uma decisão centralizada e uniforme para todo o País ou,
a partir da definição de uma política de interesse nacional, vamos descentralizar decisões e experiências, de1X3ndo aos Municípfos~ aos Estados e a outros
setores da comunidade nacional, a escolha de iniciativas mais adaptadas às
realidades regionais e locais?
Por tudo isso, Sr. Presidente, impõe-se hoje ao País a inStauração de um
grande debate nacional, que poderã ter como centro uma Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída no Senado, Com a finalidade de investigar os
aspectos fundamentais e as diretrizes do Programa Nacional do Ãlcool.
Energia é poder. Quem tem as fontes de energia no País, tem o poder em
suas mãos.
Hoje o petróleo representa 50% da energia consumida no Brasil. E, desses 50%, apenas 1;0% -são produzidos no País. Q_ restante é importado, a
preços impostos por um pequeno grupo de produtores e empresas multinacionais organiZados em cartel.
O preço do petróleo importado passou de 4 dólares o barril, em 1973,
para 12 dólares, em 1975, e 20 dólares, em 1979, num aumento de 500% em 5
anos.
Em virtude dessa elevação de preço, as importações do petróleo absorvem hoje 40% das divisas geradas pelas exportações brasileiras.
Mais grave, ainda, é o fato de que as importações do petróleo somadas
ao pagãmento dos juros, taxas e amortizaçõeS da dívida externa, absorvem
todo o montante de nossas exportações.
O petróleo é hoje o ponto de estrangulamento de nossa economia. Mas a
crise do petróleo pode representar a oportunidade histórica para a independência econômica e tecriológiCa do Brasil~
Acima das diferenças partidârias ou regionais, é precis<? que, neste momento de definições históricas, os brasileirOs se una·m na defesa de um Programa Nacional de Energia. E que se elabore um programa capaz de incorporar todos os setores da comunidade nacional, especialmente- os trabalhadores, os pequenos e médios empresários, os t~cnicos, cientistas, estudiosos da
matéria e todos os qUC se intereSsam pela libertação econômica do País.
Energia é poder, e o Plano Nacional do Álcoolpoderã devolver a independência energética ao povo brasileiro. (Muito bem! Palmas.)
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Sr. Presidente, aproveitando o ensejo que a Semana Santa me proporcionou, visitei obrãS; empreendimeritOs e·-sefViÇos que os Governos da União e
do_ Estado estão realizando em Sergipe.
~ Todavia, o que me impressiOnou sobremaneira, foi a visita a um estabelecimento dedicado ao tratamento de excepcionais, em Aracajll - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju - que atende a 135
crianças, em regime de internato.
Não hâ palav!as que possatp traduzir o profundo impacto emocional
que provoca· a visão direta daqueles pequeninos seres, tragicamente deformados, fulminados, por assim dizer, pela fatalidade que os atingiu.
São crianças lutando pela difícil sobrevivência, em condições adversas.
Confessoque me senti mal, profundamente comovido diante da cena que
presenciei, sem nada poder fazer para acudir aqueles pequeninos seres, inconscientes do próprio drama de uma dolorosa existência, pela qual não são
responsáveis.
_
__
Daí, Sr. Presidente, a razão de ser deste meu breve pronunciamento, que
tem o significado de um veemente apelo à digna e eficiente Presidente da
LBA, Professora Lêa Leal.
Apelo no sentido de que promova, igualmente, à semelhança do que já
fez com o Estado de Minas Gerais, a celebração de um Convênio per capita,
já solicitado com a APAE- Associ3.ção de Pais e Amigos dos Excepcionais
de Aracaju, a fim de dar atendimento a defiéientes mentais (diagnósticO e tratamento).
Convém esclarecer que a capacidade de atendimento da APAE, de Aracaju, é para- [35 crianças, sendo que essa Entidade coloca à disposição da
LBA 80 vagas.
É importante assinalar a excepcional dedicação das senhoras sergipanas
que, tendo à frente D• Maria Lúcia do Prado Menezes Silva, sua abnegada
Presidente, não medem quaisquer sacrifícios _em beneficio das crianças assistidas.
-_
.
RessaltO, da mesma forma, o papel que desempenha a Srt• Lynda Morgan, integrante do Corpo de Voluniários da Paz ( Peace Corps), que se dedica
com todo carinho e paciência a· esSas vítimas do destino.
Dia-nte do que me foi dado presenciar, peJo que vi em Aracaju, o imediato cuidado e atendimento aos excepcionais tem a mesma prioridade que o
atendimento às crianças e aos menores desassistidos.
Todos os recursos deveriam ser proporcionados à benemérita LBA, cujas disponibilidades orçamentárias deveriam ser pronta e desburocratizadamente duplicadas, neste exercício, a fim de atender não-somente aos excepO Sr. José Lins (PDS- CE)- Sr. Preslaente,peco a palavra pela Lide- cionais, como às crianças e aos menores carentes do Brasil, minorando-lhes o
sofri~ento e posSibilitando-lhes a recuperação a que têm direito.
rança.
Era o que tinha a dizer, Sr. !'residente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com a palavra o nobre Senador
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Sobie a mesa, requerimento que
José Lins, na qualidade de Líder de Partido.
serã lido peJo Sr. l'í'-Secretãrio.
O SR. JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREE /ido o seguinte
GUE À REVISÀO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTEREQUERIMENTO N• 69, DE 1980
RIORMENTE.
Nos termos do art. 36 da Constituição, com a redação que lhe foi dada
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Com a palavra o nobre Sena- pela Emenda Constitucional n"' 13, requeiro licença para tratamento de saú~
dor Lourival Baptista, para uma comunicação.
de, por um período de 120 dias, conforme atestado médico anexo.
Em li de abril de 1980. Senador Amon de Mello.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Para uma comunicação.)
- Sr. Presidente e Sis.-Senadores:
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O requerimento está devidaA Legião Brasileira de Assístênda ..:.... LBA, neste primeiro ano do Go- mente instruído com atestado médico previsto no art. 47, inciso r, do Regiverno do Presfdente João Baptista Figueiredo, sob a lúcida e dinâmica gestão mento Interno.
da Professora Léa Leal, vem desenvolvendo as _suas ~últiplas atividades num
Em votação.
ritmo surpreendente, ao mesmo tempo em que aprimora a qualidade dos serOs Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados (Pausa.)
viços prestados.
Aprovado.
Ainda hã poucos dias, examinei, desta Tribuna, o desempenho da LBA
Fica concedida a licença solicítada. A Presidência tomará as providênno concernente à sua complexa programação.
cias. necessãrias para a convocação de suplente.
Corroborando os conceitos que, nessa ocasião, tive a satisfação de_ forO SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Sobre a mesa, projeto de lei
mular, registro, agora, os importantes Convênios, no valor de 200 milhões de
cruzeiros, que a Presidente da LBA, Professora Léa Leal, assinou com o Go- que serã lido pelo Sr. 1"'-Secretãrio.
vernador Francelina Pereira, destinados ao atendimento a excepcionais das
E lido o seguinte
diversas entidades que estão funcionando no Estado de Minas Gerais, de
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 50, DE 1980
acordo com as prioridades básicas da LBA, nessa área da sua programação,
isto é, a execução de terapêuticas de reabilitação associadas às medidas preAlte_ra o art. 126, § 29, letras "d" e "f'' do Decreto-lei n.,., 200 de
ventivas, jã que em inúmeros casos, essa ·prevenção é es·sencial.
'
25 de fenreiro de 1967, e dá outras providências.
Ao assinar os mencionados Convênios, acentuou a Professora Léa Leal
O COngresso Nacional decreta:
que, neste exercício de 1980, depois de efetuada a reavaliação-das possibilidaArt. I• As letras "d" e "f' do§ 2• do art. 126 do Decreto·lei n• 200, de
des e características do Programa de Assistência ao Excepcional, serão ampliados os recursos financeiros destinados às humanitárias entidadCs que cuidam 25 de fevereiro de 1967, passam a viger com a seguinte redação:
"Art. 126............................ · · · · · · · · -· · · · · · · ·
dos excepcionais, possibilitando o atendimento a milhares de crianças, nas di§ 2• ................................ - ..........••....
versas Unidades da Federação.
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d) na aquisição- de materiais, equipamentos ou gêneros fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos;
f) quando a operação envolver, exclusivamente, pessoa juridica de direito público interrio ou entidades sujeitas ao seu controle
majoritário;"

Art. 29
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Com exceção dos casos previstos no art. 126, do Decreto-lei

n~'

200, de 25 de fevereiro de 1967, em nenhuma outra hipótese serã permitida a

dispensa de licitação, inclusive para obras e serviços de engenharia.
Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposiÇões em contrário.
Justificação
A legislação federal, relativa a licitações para compras e serviços na AdminiStração centralizada ou autárquica, é regulada pelas normas do Decretolei n9 200, de 1967, que, nesse passo, substituiu o vetusto Código de Contabilidade Pública.
O objetivo fundamental desse institUto é a defesa do interesse público,
que se procura preservar com o fim de alcançar sempre o melhor negócio
para a Administração.
A maneira pela qual esses objetivos são demandados é a que se fundamenta nos princípios da isonomia e da universalidade do acesso a quantos se
encontrem em condições de transacionar com os órgãos estatais. Assim, o
Decreto-lei n9 200, de 1967, prescreve a obrigatoriedade da licitação como expressão genérica do comportamento administrativo, admitindo, como exceções, hipóteses identificadas explicitamente e insuscetíveis de ampliações.
e_, assim, a licitação uma parte essencial e formadora do contrato administrativo, sem a qual nulos serão os ates subseqUentes.
Os estritos termOs em que estão vazados as exceções, contudo, não têm
impedido as interpretações extensivas, muitas das quais pecam pelo conteúdo
a ético de que se revestem.
No que tange à dispensa de licitação, estabelecida em termos de disciplina moral para a Administração, na forma do§ 29 do art. 126 do Decreto~ lei n9
200, de 1967, verifica·se que, embora os abusos vez por outra aconteçam, a
sua maior incidência tem atingido as prescrições insertas nas letras "d" e ur•
do referido preceito, instaurando, pela prâtica extensiva, que violenta os
princípios deontológicos da administração, a par dos prejuízos materiais que
irremediavelmente cristaliza.
A dispensa de Hcitação, por exemplo, no caso previsto na letra "d" infl·
ne, ou seja, com base na outorga de "contratação de serviços com profissionais ou firmas de notória especialização", tem servido para interpretações
analógicas, corrompendo, destarte, a verdadeira inteligência do texto.

IdênticOs argum-entos são absolutamente válidos em referência ao dis·
posto na letra "r' do§ 2• do art. 126 do Decreto-lei n• 200, de 1967, quando
permite a iniciativa liberatória da licitação na hipótese da operação envolver
concessionário de serviço público. De fato, tal privilégio não se justifica,
considerando-se que tais instituições são empresas que, a rigor, não assumem
a qualidade de órgãos públicos. mas apenas se colocam no lugar destes quando lhes é deferida a competência de exercitar seviço público. Os seus interesses, portanto, não se confundem com os do Estado, e podem, até, estar vinculados
a injunções de natureza internacional.
Por estes motivos, impõe-se a adoção de maiores restrições na sistenlâtica legal referente à liberação licitatória, o que poderá ser alcançado mediante
a inclusão das alterações ora sugeridas ao art. 126, § 29, letras "d~' e ur• do
Decreto-lei n9 200, de 1967, na forma do anteprojeto de lei que se sugere.
Além do mais, o uso dessas concessões sob o argumento do relevante interesse público, tem demonstrado que nem mesmo a urgência é- bastante,
pois, em geral, para qualquer empreendimento, por mais complexo que seja, e
a prática tem demonstrado, que a concorrência é sempre o mais indicado processo de selecionar e escolher o mais habilitado e a melhor proposta.
É tão mais segUro este caminho, na medida em que outros dispositivos
do Decreto-lei n9 200, coino"-os Artigos 127 e 133, sejam regulamentados de
forma-ª" possibilitar a desejada objetividade na anãlise das condições básicas
de qualidade, custo e praZo.
· P~rtanto, o projeto que temos a honra de submeter a esta Casa, com alterações no Artigo 126~ não pretende esgotar o elenco de providências legislativas, porém, dar um passo importante no aperfeiçoamento das Normas Relativas a Licitações para compras, obras, serviços e alienações.
Sala das Sessões, 10 de abril de 1980. - Milton Cabral.

LEGISLAÇAO PERTINENTE
DECRETO N• 73.140, DE 9 DE NOVEMBRO DE 1973
Regulamenta as Ucitações e os contratos relativos a obras e serviços de engenharia, e dá outras providências.
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(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - O projeto será publicado e re·
metido às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) diente.
Passa-se à

Está finda a Hora do Expe·

Ora, "notória especialização" é expressão que se arrima em pressupostos
ORDEM DO DIA
subjetivos, teóricos, vinculados a qualificações referentes a atributos que se
Acham-se presentes, apenas, 33 Srs. Senadores. Não hã o quorum mínipodem considerar em determinada pessoa, capacidade técnica, artística,
científica etc. A notoriedade dessas qualificações também varia consoante mo para deliberação. Em conseqUência, o primeiro item da pauta fica adiado
uma maior ou menor divulgação, o que a caracteriza como elemento impreci· para a próxima sessão, em virtude de achar-se em fase de votação.
soe imutável ao sabor das opiniões. Neste ponto, vale dizer, com base, aliás,
e entendimento do Tribunal de Contas da União, que a notória ·especialiE o seguinte o item cuja votação é adiada:
zação exige, para a sua perfeita configuração, a coexistência de fatores tais
-Icomo: qualificação do prestador e ineditismo do contrato, entendendo-se,
como fora do permissivo legal, a execução que, mesmo especializada, se tenha
Votação, em turno único, do Requerimento n9 46, de 1980, do Senador
generalizado pelo uso.
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
das ordens do dia baixadas pelos Ministros do Exército, da Marinha e da AeCabe acrescentar que à invocada notoriedade do único conhecimento ou
ronâutica, e pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, aluda especialização em qualquer arte ou oficio estâ ligada a tradição, a repe~
sivas ao 169 aniversArio da Revolução de 31 de Março de 1964.
tição da obra, o conhecimento geral da competência exclusiva. Por~. seja
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Item 2:
qual for a foima pela qual se exteriorize a capacidade, a mesma pode e deve
ser utilizada com mais um dos elementos na qualificação do fornecedor, ao
Discussão, ein turno Unico~ da Redação Final (oferecida pela
lado dos outros atributos, que podem comprovar inequivocamente a idoneiComissão de Redação em seu Parecer n9 90, de 1980), do Projeto de
dade técnica.
Lei do Senado n9187, de 1979, do Senador Aloysio Chaves, quereComo se vê, a outorga relativa à liberação de licitação, no caso de "no~
tória especialização, pela complexidade de que se reveste no âmbito da inter*
pretação jurídica, só tem servido para amparar ou mascarar soluções contrárias ao _i_nt_eresse público, pois. neste caso, a decisão final é inteiramente
discricionária, dependente do esforço moral do administrador.
Assim, pela forma genérica em que estâ redigido o preceito, envolvendo
todos os contratos de ..serviços com profissionais ou-firmas de notória especialização" impossível se torna contenção dos excessos que, cada vez mais, se
avolumam nas áreas da administração centralizada e autárquica.

voga o § 39 do art. 899, o art. 902 e seus parágrafos, e modifica a redação da al!nea f do inciso I do art. 702, da alínea b do artigo 894,
da alfnea a do art. 896 da Consolidação das Leis do Trabalho, bem
como do art. 9• da Lei n• 5.584, de 26 de junho de 1970.
Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, 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 Câmara dos Deputados.
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E a seguinte a redacão final

aprovada

Redação final do Projeto de Lei do Senado nll 187, de 1979, que
revoga o § 311 do artigo 899, o artigo 902 e seus parágrafos, e modifica
a redação da alínea ''f'' do inciso I do artigo 702, da alínea ''b'' do artigo 894, da alínea "a" do artigo 896, da Consolidação das Leis do
Trabalho, bem como do artigo 911 da Lei n'il 5.584, de 26 de junho de
1970.
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Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovado,
de conformidade com o art. 315 do Regimento Interno.
A matéría vai à Câmara dos Deputados.

E o seguinte o projeto aprovado
Redação do vencido para o segundo turno regimental do Projeto
de- Lei do Senado n9 208, de 1979, que dispõe sobre a remuneracão
profissional mínima dos engenheiros, arquitetos e engenheiros agrôno~
mos, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 Ficam revogadas as disposições contidas no§ 39 ~o artigo 899 e
O Congresso Nacional decreta:
no artigo 902 e seus parágrafos da Consolidação das Leis do Trabalho, a pro·
Art. 111 A remuneração mensal mínima dos profissionais em engenhavada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I' de maio de 1943.
Art. 2• A alínea r do inciso I do artigo 702, a alínea b do artigo 894 e a ria, arquitetura e agrOnomia, diplomados em cursos regulares ou superiores,
alínea a do artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho, passam a vigo- quando subordinados ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, obedecerá à seguinte- tabela:
rar com a seguinte redação:
I - Para os profissionais habilitados em cursos com menos de 4 (quatro)
"Art. 702. .. .................. · ... · · ................. · anOs de duração:
·
I - .... ,,,,, ....................................... .
a) por uma jOrnada diária _de até 6 (seis) horas, 8 (oito) salários mínimos;
O estabelecer súmulas de jurisprudência uniforme, na forma
b) por uma jornada de trabalho de mais de 6 (seis) horas e no máximo de
prescrita no Regimento Interno."
8 (oito), 10 (dez) salários mínimos.
"Art. 894........................................... .
I I - Para os profissionais habilitados em curso com 4 (quatro) anos ou
b) das decisões das Turmas contrárias à letra de lei federal, ou mais:
que divergirem entre si, ou da decisão proferida pelo Tribunal Plea) por uma jornada diária de até 6 (seis) horas, 10 (dez) salários mínimos;
no, salvo se a decisão recorrida estiver em consonância com súmula
b) por uma jornada diária de mais de 6 (seis) horas e no máximo de 8 (oi·
de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho."
to) horas, 12 (doze) salários mínimos.
"Art. 896. .. ........................ : .. · ·· ... · .. · · .. .
§ 19 O salário mínimo básico, de que trata este artigo, corresponde ao
a) derem ao mesmo dispositivo legal interpretação diversa da maior salário mínimo vigente no Pais.
que lhe houver dado o mesmo ou outro Tribunal Regional, através
§ 29 Todo o profissional de engenharia, arquitetura e agronomia que c~n
do Pleno ou de Turmas, ou o Tribunal Superior do Trabalho, em tar 2 (dois) ou mais anos de exercício da profissão na execução de obras vmsua composição plena, salvo se a decisão recorrida estiver em conso- culadas à sua especialidade, ou que contar mais de 10 (dez) anos de atuação
nância cOm silmula de jurisprudênCia uniforme deste."
profissional, terá direito a um acréscimo mínimo de 20% (vinte por cento) em
Art. 3• O artigo 9• da Lei n' 5.584, de 26 de janeiro de 1970, passa a vi· seus salários.
§ 311 A comprovação das condições indicadas no parágrafo anterior segorar com a seguinte redação:
rá feita mediante adequada anotação nos Conselhos Regionais de Engenha.. Art. 911 No Tribunal Superior do Trabalho, quando o pedido
ria, Arquitetura e Agronomia.
do recorrente contrariar súmula de jurisprudência uniforme deste
Art. 29 É permitido aos profissionais abrangidos por esta Lei possuir
Trl.bunal jâ compendiada, poderá o Relator negar prosseguimento
dois vínculos empregatícios, cujo total mínimo de salários é fixado em 13 (tre~
ao recurso, indicando a correspondente súmula."
ze) a 16 (dezesseis) salários, para os cursos de menos de 4 (quatro) anos ou
Art. 411 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
mais, respectivamente, de acordO com a tabela abaixo, e jornada de trabalho
Art. 511 Revogam~se as disposições em contrário.
que totalize 8 (oito) horas:
I - Para os cursos com menos de 4 (quatro) anos:
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Item 3:
a) jornada de I (uma) hora, 4 (quatro) salárioS mínimos;
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela
b) jornada de 2 (duas) horas, 4,5 (quatro e meio) salários mínimos;
Comissão de Redação em seu Parecer n9 87, de 1980), do Projeto de
c) jornada de 3 (três) horas, 5,5 (cinco e meio) salários mínimos;
Resolução n'il 159, de 1979, que suspende a execução do art. 49 e seu
d) jornada de 4 (quatro) horas, 6,5 (seis e meio) salários mínimos;
parágrafo único do Decreto n• 5.891, de 22 de dezembro de 1975, do
e) jornada de 5 (cinco) horas, 7,5 (sete e meio) salários mínimos;
Estado do Maranhão.
f) jornada de 6 (seis) horas, 8,5 (oito e meio) salários mínimos;
g) jornada de 7 (sete) horas, 9 (nove) salãrios mínimos;
Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)
h) jornada de 8 (oito) horas, 10 (dez) salãrios mínimos.
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão.
II - Para os cursos com 4 (quatro) anos ou mais:
Encerrada esta, a redação final é dada como aprovada, de acordo com o
a) jornada de 1 (uma) hora, 5 (cinco) salários mínimos;
art. 359 do Regimento Interno.
b) jornada de 2 (duas) horas, 6 (seis) salários mínimos;
A matéria vai à promulgação.
c) jornada de 3 (três) hoas, 7 (sete) salários mínimos;
E a seguinte a redação final aprovada
d) jornada de 4 (quatro) horas, 8 (oito) sa!ários mínimos;
Redaçào final do Projeto de Resolução nll 159, de 19791 que suse) jornada de 5 (cinco) horas, 9 (nove) salários mínimos;
pende a execução do art. 411 e seu parágrafo único do Decreto n'il5,891,
f) jornada de 6 (seis) horas, 10 (dez) salários mínimos;
de 22 de dezembro de ]975, do Estado do Maranhão.
g) jornada de 7 (sete) horas, I I (onze) salârios mínimos;
h) jornada de 8 (oito) horas, 12 (doze) salários mínimos.
O Senado Federal resolve:
Art. 39 O profissional que exerce atividade autônomo terá os seus hoArtigo único. É suspensa, nos termos da decisão definitiva do Supremo norários mínimos por serviço em geral e na elaboração e execução ,de projetas
Tribunal Federal, proferida nos autos do Recurso Extraordinário n9 870.784, fixados pelas tabelas de suas respectivas entidades sindicais.
a execução do art. 4'1 e seu parágrafo ilnico do Decreto n9 5.891, de 22 de deArt. 411 Toda atividade referente a engenharia, arquitetura e agronozembro de 1975, do Estado do Maranhão.
mia deverá ter a participação real e efetiva de profissional legalmente habilitado em suas fases de estudos, projetas e execução ou outros serviços concerO SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Item 4:
nentes.
Discussão, em segundo turno, do_ Projeto de Lei do Senado n9
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeitará os
208, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a re- responsáveis às penalidades cabíveis, pela prâtica de acobertamento, pelos
muneração profissional mínima dos engenheiros, arquitetos e en- Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
genheiros agrônomos, e dã outras providências, tendo
Art. 59 -Todos os casos de atividade no exercício das profissões abrangi~
PARECER, sob n• 93, de 1980, da Comissão:
das por esta Lei, quer autonomamente ou com vínculo empregatício, inclusi- de Redaçào, oferecendo a redação do vencido.
ve atividades no campo da engenharia legal e avaliações, devem ser anotadas
riqs respectivos Conselhos Regionais.
Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Art. 611 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro~a encerrada.
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Art. 79 Revogam~se as disposições em contrário, especialmente as Leis
A justificativa deste projeto, relativa a licitações para compras e serviços
nos 4.950-A, de 22 de abril de 1966, e 5.194, de 24 de dezembro de 1966, nas partes na Administração centralizada ou autárquica, é regulada pelas normas do
em que forem conflitantes com esta Lei.
Decreto-lei n9 200, de 1967, que, nesse passo, substituiu o vetusto Código de
Contabilidade Pública.
O SR- PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Item 5:
O objetivo fundamental desse instituto é a defesa do interesse público,
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 que se procura preservar com o fim de alcançar sempre o melhor negócio
244, de 1979, do Senador Amarai Furlan, que altera o título da para a Administração. .
Seção IV do Título I da Parte Especial e acrescenta parâgrafos ao
A maneira pela qual esses objetivos são demandados é a que se funda·
art. 154 do Código Penal, tendo
menta nos princípios da isonomia e da universalidade do acesso a quantos se
PARECER, sob no 92, de 1980, da Comissão:
encontrem em condições de transacionar com os órgãos estatais. Assim, o
- de Redação, oferecendo a redação do vencido.
Decreto-lei n'i' 200, de 1967, prescreve a obrigatoriedade da licitação como expressão genérica do comportamento administrativo, admitindo, como exEm discussão o ptOjeto, em segundo turno. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro-a encerrada. ceções, hipóteses identificadas explicitamente e insuscetíveis de ampliações.
A matéria ê dada como aprovada, nos termos do art. 315 do Regimento t, assim, a licitação uma parte essencial e formadora do contrato administrativo, sem a qual nulos serão os atos subseqUentes.
Interno.
Os estritos termos em que estão vasadas as exceções, contudo, não têm
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
impedido as interpretações extensivas, muitas das quais pecam pelo conteúdo
~o seguinte o projeto aprovado·
aético de que se revestem.
No que tange à dispensa de licitação, estabelecida em termos de discipliRedação do vencido para o segundo turno regimental do Projeto
de Lei do Senado n' 244, de 1979, que altera o título da Seçào IV do na moral para a Administração, na forma do§ 21? do art. 126 do Decreto-lei
Título I da parte especial e acrescenta parágrafos ao art. 154 do Códi- n9 200, de 1967, verifica-se que, embora os abusos vez por outra aconteçam, a
sua maior incidência tem atingido as prescrições inserias nas letras de f do rego Penal.
ferido preceito, instaurando, pela prática extensiva, que violenta os princípios
O Congresso Nacional decreta:
deontológicos da administração, e para os prejuízos materiais que irremediaArt. I' A seção IV do Capítulo VI do Título I da parte especial do Có- velmente cristaliza.
digo Penal (Decreto-lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940, com as alterações
A dispensa de licitação, por exemplo, no caso previsto na letra d infine,
posteriores) passa a ter o seguinte título: .. Dos crimes contra a inviolabilidade ou seja, com base na outorga de "contratação de serviços com profissionais
dos segredos e do direito à intimidade".
ou firmas de notória especialização", tem servido para interpretações analó~
Art. 29 O art. 154 do Código Penal passa a vigorar com a seguinte re- gicas, corrompendo, destarte, a verdadeira inteligência do texto.
dação:
Ora, Srs. Senadores, "notória especialização" é expressão que se arrima
em pressupostos subjetivos, teóricos, vinculados a qualificações referentes a
.. Art. 154. Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que
atributos que se podem considerar em determinada pessoa, capacidade técnitem ciência em razão de função, ministêrio, ofício ou profissão, e
ca, artística, científica etc. A notoriedade dessas qualificações também varia
cu}a revelação possa produzir dano a outrem:
consoante uma maior ou menor divulgação, o que caracteriza como elemento
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, de Cr$ impreciso e imutável ao sabor das opiniões. Neste ponto, vale dizer, com base
2.000,00 (dois mil cruzeiros) a CrS 20.000,00 (vinte mil cruzeiros).
aliâs e, entendimento do Tribunal de Contas da União, que a notória especia§ J9 Violar, mediante processo tecnológico, o direito à intimilização exige, para a sua perfeita configuração, a coexfStência de fatores tais
dade da vida privada, ou o resguardo do que não for dito publicacomo: qualificação do prestador e ineditismo do contrato, entendendo-se,
mente:
como foram do permissivo legal, a execução que, mesmo especializada, se tePena - detenção de 3 (três) meses a I (um) ano ou multa de nha generalizado pelo uso.
CrS 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros) a Cr$ 100.000,00 (cem mil
Cabe acrescentar que a invocada notoriedade do único conhecimento ou
cruzeiros), atualizada na época de sua imposição:
da especialização em qualquer arte ou ofício estã ligada a tradição, a repe§ 29 Em igual pena incorrerá quem:
tição da obr_~, o conhecimento geral da competência exclusiva. Porêm, seja
a) importunar, de forma reiterada e sem justa causa, o recolhiqual for a forma pela qual se exteriorize a capacidade, a mesma pode e deve
mento ou a intimidade de qualquer pessoa, ainda que em local
ser utilizada com mais um dos elementos na qualificação do fornecedor, ao
público;
lado dos outros atributos, que podem comprovar inequivocamente a idoneib) divulgar fatos íntimos, mesmo legitimamente captados.
dade técnica.
§ 3• A ação penal depende de queixa."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, deixo de me estender na apreciação deste
Art. 39 Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação.
projeto, pois ele serâ publicado em breve e os Srs. Senadores poderão examiArt. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
nar com maior cuidado o que ali estâ escrito.
Este projeto que apresento hoje não pretende esgotar o elenco das proviO SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Item 6:
dências legislativas, mas dar um passo importante no aperfeiçoamento das
normas relativas à licitação para compras, obras e serviços de alienação na
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
admiriiStração pública. Muito obrigado. (Muito bem!
Projeto de Lei do Senado n'i' 127, de 1979 - Complementar, do
Senador Humberto Lucena, que revOga dispositivo da Lei Comple~
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Com a palavra o nobre Senador Paulo Brossard, na qualidade de Líder.
mentar n9 5, de 29 de abril de 1970.
A presidência, nos termos do art. 369, b, do Regimento Interno, e conO SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS. Como Líder, pronuncia o
forme o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, declara prejudicado o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Projeto de Lei do Senado n'i' 127, de 1979- Complementar, uma vez que a
A Biblioteca Rio-grandense é um ornamento da Cidade do Rio Grande,
Lei n'i' 6.683, de 28 de agosto de 1979, regula a matéria de que trata o presente do Estado do Rio Grande do Sul e do nosso País. Não exagero '!m dizer que é
um ornamento do Brasil. Fundada há 133 anos, hã 133 anos que vem acumuprojeto.
lando um acervo notável de obras e documentos, de mapas, e desde muito
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume.)- Estã esgotada a matéria constempo se tornou a mais importante biblioteca do Rio Grande do Sul e uma
tante da Ordem do Dia.
das mais valiosas bibliotecas brasileiras. Faz dezenas de anos qu~; serve aos
Consedo a palavra ao nobre Senador Milton Cabral, para uma comuniestudiosos que a ela recorrem para fazer os seus estudos, as suas investicação.
gações, as suas dissertações, as suas teses. Ela é visitada por brasileiros e por
O SR. MILTON CABRAL (PDS-PB Para uma comunicação. Sem re- estrangeiros, sul-americanos, norte-americanos, europeus. E dizendo isto,
visão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
creio que digo tudo quanto poderia dizer.
Tive o prazer de encaminhar, hoje, à Mesa, um projeto de lei que altera o
É uma entidade de natureza privada. Foi fundada por um grupo de pesart. 126 do Decreto-lei n'i' 200/67, para possibilitar o julgamento de c_oncor- soas amigas da cultura e, até hoje, os seus dirigentes não receberam um centarência pública~ sem aquela usual consideração de exclusividade de conheci- vo de remuneração. Num País em que a associaç,ão não é muito rica, é um
mentos.
fato digno de ser posto em relevo.
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Sr. Presidente, na Biblioteca Rio~grandense existe a maior coleção de do~ to da cultura nacional, S. Ex• certamente se sentirá honrado pelo convite que
cumentos relativos à Guerra do Paraguai; existe uma coleção dos Anais Par- V. Ex• daqui formula.
lamentares do Império e da República como existirá nas bibliotecas da CâO SR. PAULO BROSSARD (PMDB-RS)- Além da honra, espero
mara dos Deputados e do Senado Federal; existe uma coleção de jornais que
que venha também o deferimento.
poucas bibliotecas possuem.
Agora, o requerimento que faço ao Presidente do Senado. Este em carãO Sr. José Llns (PDS - CE) - v; Ex• permite um aparte?
ter particular, porque não é das atribuições do Presidente do Senado interferir no Instituto Nacional do Livro. Mas, como ternos o privilégio de ter um
O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Com prazer.
imortal na Presídência da Casa e como as relações da imortalidade parece que
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Essa instituição não é somente notável; franqueiam muitas portas, dirijo.:me ao Presidente Luiz Viana, formulando
pelo que V. Ex• diz, é uma instituição exemplar ...
igual requerimento. Que use do seu prestígio para que o Instituto Nacional
O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- É realmente uma insti· do Livro volte aos tempos em que era presidido por Augusto Mayer, o poeta
dos poemas de "Bilu", o ensaísta de Machado de Assis.
tuição exemplar.
Era a comunicação e o requerimento que queria fazer através da tribuna
O Sr. José Lins (PDS - CE)- ... e que não honra só o Rio Grande do do Senado, que acho que é a tribuna digna para prestar a devida homenagem
SuL Ela deve servir de modelo até para o País.
àqueles que, ao longo de 133 anos, fizeram e têm mantido a Biblioteca Rio.:
O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Sem dúvida; foi por isso grandense. (Muito bem! Palmas.)
que eu disse que era um ornamento da Cidade do Rio Grande, do Estado do
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Antes de conceder a palavra ao
Rio Grande do Sul e do nosso País. As suas instalações t~m sido utilizadas in- orador seguinte, diria ao Senador Paulo Brossard que o seu requerimento esclusive pelo Estado, para a realização de determinados serviços. O júri da Ci- tâ, não somente deferido, mas atendido.
dade do Rio Grande, em determinadas épocas, em determinados períodos,
O Sr. Paulo Brossard (PMDB-RS)- Muito grato a V. Ex•, Sr. Presi·
funcionou nas instalações da biblioteca; dui-ante sete anos, a Escola de Engenharia Industrial, núcleo da atual Universidade do Rio Grande, funcionou dente. Eu bem que acreditava mais no requerimento particular que no oficial
nas instalações da biblioteca pública; a Faculdade de Direito, também hoje - pelo menos, com relação à brevidade.
integrada na Universidade do Rio Grande, funcionou durante muito tempo
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Tem a palavra o nobre Senador
na biblioteca pública, em convênio com a biblioteca pública.
Henrique Santillo que falarâ como Líder do Partido dos Trabalhadores.
Por que eu estou dizendo isto, Sr. PreSidente? Para revelar ao Senado um
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PT- GO. Como Líder. Pronuncia o
fato e para forrriular um requerimento, um "requerimento ao Ministro da Eduseguinte discurso. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, Srs Senadores:
cação, e o ministro a V. Ex', Sr. Presidente.
Preocupam-se as oposições, particularmente, o meu Partido, com toda a
O requerimento ao Ministro da Educação é oficial; o requerimento ao
Presidente do Senado tem um carãter particular, Quero ver qual dos dois re- problemática nacional, com a crise econômico-social e a conseqüente crise
política que disso poderá advir.
querimentos terá melhor acolhida.
Mas, preocupam-se também as oposições com a importante realização
Sabe V. Ex•, sabe a Casa por que eu estO-u ocupando a sua atenção neste
momento? .ê porque eu tenho informação -na qual não quero acreditar- das eleições municipais no corrente ano. Acho que este ê um assunto em resegundo a qual desde que o grande Augusto Maia deixou a presidência do lação ao qual esta Casa precisa iniciar um debate rápido, urgente, para que
Instituo Nacional do Livro, nunca mais a biblioteca rio-grandense recebeu uma série de dúvidas que existem, diante de toda a Nação, pudessem ser dissi~
um livro, um volume, uma publicação do Instituo Nacional do Livro, sob o padas. Preocupam-se as oposições com a realização dessas eleições por vários
fundamento de que se trata de uma entidade privada, de uma entidade motivos. O primeiro deles, sem dúvida, pela realização das eleições em si, pela
particular, quando entidades particulares, dessa natureza, deveriam existir oportunidade da importante eleição de prefeitos e vereadores de mais de quaem todos os municípios, para, inclusive, fazer aquilo que o Poder Público não tro mil municípios brasileiros. E o que isso representa para a conquista do
processo democrático neste País. Em segundo lugar, pelo que ela poderá sigfaz: manter uma biblioteca do altíssimo nívd que ela mantém.nificar em termos de mobilização popular, em torno da discussão de tl')da a
0 sr: José Lins (PDS- CE)- Permite-me V. Ex• uma pergunta? Cer· problemática nacional, de todos os grandes problemas nacionais, de todos os
tamente, esta instituição é reconhecida cOmo de utilidade pública. Não?
grandes temas nacionais. Como este, por exemplo, que acaba de ser levantado nesta Casa pelo ilustre Senador Franco Montoro, a respeito da problemáO SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS) - Sim. É claro.
tica energétiCa neste País, do setor energético, das dúvidas que existem na
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Então, mais uma razão para que ela seja
alma brasileira, no momento, quanto a possibilidade, inclusive, desse setor
aprovada.
energético abrir demasiadamente o seu flanco aos interesses estrangeiros, aos
O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Ela é reconhecida como interesses do capital estrangeiro nesse País. E uma série de outros problemas
de utilidade pública pelo Decreto 3.776. de I• de outubro de 1919. É uma que estão a carecer, a necessitar da participação da Nação, da sociedade bra~
biblioteca que conta 133 anos de existência e de funcionamento.
sileira como um todo em sua discussão.
Sabemos perfeitamente que os pontos culminantes de todo o processo de
Pois bem, Sr. Presidente, eu tenho a notícia de que ainda, há pouco temw mobilização nacional encontram-se, e vão se encontrar ainda durante muito
po, sob o atual Governo, foi renovada a solicitação de um auxílio de caráter tempo, durante o processo eleitoral. Quer seja ele, o processo eleitoral, a nível
permanente, e o assunto teria sido remetido ao Instituto Nacional do Livro e de eleições municipais, quer seja a nível de eleições gerais neste Pafs.
a decisão foi esta: nada a conceder por ser uma entidade particular.
Mas estâ havendo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, na minha opinião,
Eu daqui, formulo um requerimento ao Ministro da Educação. Até to- um processo de hipocrisia política, de simulação política, na condução deste
maria a liberdade e a iniciativa de fazer-lhe um convite. Não tenho procu- problema das eleições municipais deste corrente ano. Por um motivo muito
ração para falar e para convidar em nome -di Biblioteca Rio-grandense, mas simples: sabemos e estamos absolutamente certos, e mais certo ainda que nós
convido o Ministro da Educação, que é um homem de letras, a que, indo ao deve estar o Governo, de que é impossível a realização das eleições municiRio Grande, não deixe de visitar a sua biblioteca, para ver que biblioteca. pais no dia 15 de novembro, obedecida a legislção atual. Jâ se implantou o
Mas, formulo o requerimento para que volte os seus olhos para essa bibliotew caos, a nível político, nos municípios brasileiros, jâ que o sofrimento desses
ca, particular sim, mas inteiramente pública na sua destinação, cujos dirigen- municípios, a ·nível social e econômico, jâ veni há muito tempo. Agora,
tes jamais receberam um centavo e que vem prestando os maiores serviços à implanta-se o cáos polftico, ou político-institucional, nos municípios brasileicultura do meu Estado e do País.
ros. Cabe a nós outros, homens conscientes e responsáveis, membros deste
O Sr. José Lins (PDS-CE)- Senador Paulo Brossard, não tenho pro· Congresso, estabelecermos os critérios legais necessários para se permitir a
curação do Ministro Eduardo Portela nem o direito de falar em nome de S. realização das eleições este _ano, sem que os mandatos atuais de prefeitos e vereadores sejain prorrogados um -&a.- sequer.
Ex•.
Esta ê a posição do PT e, estou certo, a posição de todas as oposições
O SR. PAULO BROSSARD (PMDB-RS)- Mas V. Ex• fala em nome
brasileiros com assento neste Congresso. Não se trata de usar do caos criado
do Governo.
pela reformUlaÇão partidária para, em cima dele, jogar-se com a prorrogação
O Sr. José Lins (PDS-CE)- Tenho porém a certeza de que ele, a essa dos atuais mandatos de prefeitos e vereadores. Ao contrário, como homens
altura, se sente muito honrado com o convite que V. Ex• formula. Pela sua responsáveis, que detemos, pelo menos, uma parcela de representatividade do
sensibilidade, pela obrigação e pelo desejo de cooperar para o desenvolvimen- nosso povo, cabe-nos a nós outros da Oposição c do Partido do Governo, que
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detém a maioria em ambas as casas, procurar imediatamente acertar as medidas legais necessárias para que o pleito possa se realizar no corrente ano e informar isto à Nação. Essa é a alternativa que a Nação pede a este Congresso.

O Sr. Itamar Franco (PMDB-MG) - V. Ex• me permite, Senador?

todo o caos partidário neste País, seria a de oferecer o pretexto para que elas
não se realizassem em 1980.

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Isso foi denunciado no dia em
que o projeto chegou aqui.

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PT-GO) -Com muito prazer, ouço
o meu ilustre companheiro oposiciOnista, Senador Itamar Franco.

O Sr. José Lins (PDS -

CE) - V. Ex• me concede um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PT-GO)- Perfeitamente, ilustre Se·
nadar Paulo Brossard, mas o Congresso Nacional deve à Nação a criação de
uma alternativa possível pela alteração da legislação atual, transitoriamente,
para o pleito- municipal de 1980, para que a Nação possa se pronunciar através das urnas e eleger os seus prefeitOs e os seus vereadores. Isso é fundamental.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- No dia em que o projeto chegou
ao Congresso - esse projeto desonesto, convertido em lei pela Maioria - o
MDB fez esta denúncia à Nação, dizendo que o primeiro objetivo seria a não
realização das eleições municipais. Estã lá, nos Anais do Congresso, o
documento-protesto do Presidente Ulysses Guimarães, lido por mim.

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PT- GO)- V. Ex• também acha.

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PT - GO) - Perfeitamente. Conce·
O Sr. Itamar Franco (PMDB-MG}- Meu prezado Líder Henrique do o aparte ao Senador José Lins.
Santillo, faz muito bem V. Ex• em voltar ao assunto das eleições municipais.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- A contradição de V. Ex• estâ em admitir
V. Ex• disse muito bem: dissimulação e hipocrisia! E eu me permito, Senador que cabe ao Congresso a busca de uma alternativa para resolver o impasse
Henrique Santitlo, porque várias vezes tenho debatidO o problema das criado pela perspectiva da não realização de eleição e, ao mesmo teinpo, reseleições municipais, no Senado, dizer que o Congresso não pode cometer esse ponsabilizar o Governo pelo mesmo problema, chamando-o de hipócrita.
ato imoral - repito, ato imoral - da prorrogação de mandatos. Então,
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PT- GO)- Acuso o Governo de hi·
quando V. Ex• chama a atenção da Casa e do próprio" Congresso Nacional
para que possamos mostrar ao País que teremos eleições apesar desse caos pocrisia política.
político a que V. Ex' já se referiu. Vejo ali, na Presidência do Congresso e do
O Sr. José Lins,(PDS- GO)- Política ou de qualquer natureza. V. Ex•
Senado, hoje, o Senador Luiz Viana, para quem até pediria a atenção para fa- não adjetivou a hipocrisia.
zer um apelo aproveitando a oportunidade da fala de V. Ex'. A todo instante,
O SR. HENRIQUE SANT!LLO (PT- GO)- Adjetivei. _Hipocrisia
por hipocrisia ou não, o Executivo diz: unós não queremos a prorrogação de
mandatos; o assunto está entregue ao Congresso Nacional". Então, se está política, dissimulação política.
entregue ao Congresso Nacional, Senador Henrique Santillo, ainda dentro do
O Sr. José Lins (PDS- CE) - O fato é que a Oposição de V. Ex• é
pensamento de V. Ex'., já que o Executivo diz que não quer prorrogar man- realmente contraditória.
datos, que S. Ex', que comanda o Senado Federal, que comanda o Congresso
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PT - GO)- V. Ex• me permita um
Nacional, convoque imediatamente todas as Lideranças dos Partidos, no Senado e na Câmara dos Deputados, para que, através de um exame apurado instante e tão log-o lhe concederei o aparte novamente, porque é um prazer
com essas Lideranças, o CongressO Nacional dê realmente, Senador Henri- ouvir V. Ex', e o diálogo é importante.
Veja bem, o Governo não ãbre mão da condução do processo político
que Santillo, uma alternativa a este País para a realização dessas eleições.
nacional. O Presidente jâ declarou isto, os Ministros já declararam isto, e o
Líder do Partido de V. Ex• nesta Casa também jâ declarou isto. Com o que
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PT-GO) - f: isso mesmo, ilustre Se·
eu concordo, eu concordo plenamente. Eu concordo que o Governo não estâ
nadar Itamar Franco, o Congresso deve isto à Nação. O Executivo está joabrindo mão da condução do processo polftico. Eu posso não concordar com
gando com a dissimulação e a hipocrisia. Hã poucos dias, ouvimos do ilustre
esse processo, mas tenho que concordar em que o Governo não estâ abrindo
Líder do PDS nesta Casa que o Presidente FigUeiredo não poderia abrir mão
mão dessa condução. Isso é uma verdade, é uma evidência. Mas, quando se
da alegria de continuar conduzindo todo o processo político nacional a nível
trata das eleições municipais deste ano, o Governo dissimuladamente joga a
da chamada abertura; e quando se trata do problema das eleições municipais
responsabilidade sobre o Congresso Nacional. Eu acho que o Congresso Nado corrente ano, dissimuladamente joga~se, lança-se ou tenta-se lançar a rescional teria, Ex•. a responsabilidade de conduzir e normar todo o processo
ponsabilidade por sua não realização sobre o Congresso Nacional como um
político nacional, não apenas quanto às eleições municipais, mais- quanto a
todo e particularmente sobre as oposições. Isto não é admissível, não se pode
todos os aspectos da vida polftica, económica e social desta Nação. No caso
admitir, não se pode permitir, Sr. Presidente e Srs. Senadores. O Congresso
particular, sobretudo, acho que O-Congresso tem um dever maior, na medida
deve à Nação essa alternativa pela realização das eleições. É ainda possível
em que o Governo, dissimuladamente, está lançando sobre sua responsabilique elas se realizem. O caos estã gerado, foi criado o caos pela reformulação
dade o problema da prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos e vereapartidãria. Os partidos políticos que aí estão - e o Governo sabe disto medores, e isto não é justo, tanto quanto não é legítimo. Daí então ter o Conlhor do que nós - não estão conseguindo se organizar a tempo de participagresso Nacional, através de sua Presidência e de suas lideranças, o dever
rem das eleições municipa"is nó corrente ano como partidos definitivamente
precípuo de procurar imediatamente, urgentemente, antes que seja por demaorganizados; não é possível mais, os prazos jâ se esgotaram. Só há alguma
siado tarde, uma alternativa à Nação para que se realizem as eleições municisaída em torno de reformulção da legislação eleitoral atualmente existente,
pais no corrente ano, ou pelo menos que se dê a posse aos eleitos prefeitos e
para que os partidos políticos, através de suas comissões provisórias, possam
vereadores, no dia 31 de janeiro de 1981.
registrar seus candidatos; e ainda mais, para que as inscrições partidârias posContinue com o aparte V. Ex.'.
sam ser por um tempo menor do que o previsto na atual legislação, já que
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Volto ao fio do raciocínio. V. Ex• recotambém não se poderá mais cumprir esta parte da lei; não podem cumprir,
nhece que caberia ao Congresso Nacional a busca de uma solução para resoltambém, todos os processos referentes à impugnação ...
ver o impasse da realização das eleições que V. Ex• acha impossível que seO Sr. Paulo Brossard (PMDB-RS)- A intenção da lei era esta mesmo. jam realizadas, dentro dos prazos normais do calendário eleitoral...

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PT - GO) -

Perfeito.

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Protesto esse que foi alvo, aqui,
dos maiores ataques, insultuosos ataques à pessoa do Presidente do MDB; e
aí estão os fatos a comprovar aquilo que só não via quem não queria ver.

O Sr. José Lins (PDS -

CE) -

Não tenho opinião formada.

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PT- GO) - Quem compulsou a le·
go Ex•, ou prefere encerrar o aparte?
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Se V. Ex• acha, se V. Ex• garante isso,
se V. Ex• reconhece que cabe ao Congresso a iniciativa para a busca de uma
solução, se ~- Ex.' o nobre Senador Paulo Brossard acaba de dizer que já previa essá dificuldade desde que chegou ao Congresso, a legislação de modificação dos partidos políticos, V. Ex• não acha que jã era tempo de que qualquer um dos Srs. que assim pensa ter encontrado uma sugestão, para submeter a esta Casa?
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PT- GO)- Quer continuar o diâlo·
go, Ex•, ou prefere encerrar o aparte?
O Sr. José Lins (PDS -

CE) - Com o maior prazer.

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PT - GO) - Na denúncia do
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PT- GO)- V. Ex• se equivoca. Jâ
MDB, lida na ocasião por V. Ex• na sessão do Congresso Nacional, o pri- há mais de 30 dias tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei, ou~
meiro assunto tratado foi justamente este, das eleições municipais; e a in- torgando às comissões provisórias dos partidos políticos o direito de escolher
tenção do Governo através da reformulação partidária, além de provocar e registrar candidatos.
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É lógico que V. Ex• sabe tanto quanto eu, ou melhor do que eu, que a
tramitação desses projetes de iniciativa de -parlamentares nesta Casa, é sempre protelada, procrastinada, por um motivo ou por outro e ficam nas gavetas do Congresso ou das comissões, ou rias mãos de Relatores, ou na Secretaria da Casa meses e meses e anos- seguidos. E, portanto, não resolveria o
problema das eleições deste ano, a não ser votando-se um requerimento de
urgência quanto a esse projeto. E esse projeto, por sinal, é de autoria do Deputado Federal Adhemar Santillo, que é meu irmão, e tramita há mais de 30
dias na Câmara dos Deputados.

Juntamente com o projeto tramita, também, um requerimento de urgência, do mesmo autor, na Câmara dos Deputados. E o Partido de V. Ex• tem,
reiteradamente, evitado e obstruído a sua votação.
E o Partido de V. Ex• sabe tanto quanto os nossos que só votando esse
projeto, com urgência, teríamos condições de realizar os pleitos municipais
do corrente ano.

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PT -

GO) -

E urgente!

O Sr. José Lins (PDS- CE) - 0 que eu não admito é que V. Ex•, reconhecendo tud_o isso, acusa o Governo de hipocrisia quando, na realidade, o
problema. é reconhecidamente do Congresso Nacional.

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PT- GO)- f: lógico que o Governo
estã sendo hipócrita e dissimulador.
O Governo c_entraliza, nas suas mãos, todas as decisões políticas. Este
Congresso, na verdade, não tem Sido uma Casa de decisões políticas, pois elas
são tomadas no Palâcio do Planalto e a Nação toda sabe disso. Agora, quanto às eleições muilicipais, porque elas promoverão sobre esta Casa, sobre as
cúpulas partidárias, sobre os parlamentares de um modo geral, sobre os políticoS de um modo geral, um desgaste político irreversível, aí sim, quer o Governo transferir essa responsabilidade para esta Casa e esta Casa, portanto,
tem o dever, através dos parlamentares, de seus membros, representados pelos Partidos Políticos de imediatamente e urgentemente, oferecer uma alternativa válida à Nação para que as eleições se realizem no corrente ano.

O Sr. José Lins (PDS - CE) - O problema se apresenta do seguinte
modo: V. Ex• reconhece que cabe ao Congresso a iniciativa. V. Ex• acaba de
O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Permite V. Ex• um aparte?
reconhecer que há iniciativas no Congtesso. V. Ex• acha também, ou deve reconhecer, que o Congresso funciona pelas suas maiorias e V. Ex• chega ao
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PT - GO) - Com todo prazer conimpasse, quando acha que, cabendo ao Congresso, e o próprio Congresso cedo o aparte ao nobre Senador Itamar Franco.
não quer resolver.
O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)...:.. Nobre Senador Henrique SanO SR. HENRIQUE SANTILLO (PT- GO)- f: lógico que o Congres- tillo, veja V. Ex• que o nobre Senador José Lins não entendeu o meu pensaso resolve pela sua maioria.
mento. Não sei, talvez ele tenha alguma coisa contra o Presidente da Casa.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- O fato ó que V. Ex• não tem razões para porque ele não quer permitir que o Senador Luiz Viana promova o entendimento ...
acusar o Governo de hipocrisia,- neste caso.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PT - GO) - O que estou pedindo,
ilustre Senador, Lider do PDS nesta Casa, é que nós todos, homens responsáveis, que detemos uma parcela de representatividade de toda a Nação brasi~
feira, sentemo-nos numa mesa e decidamos o que fazer pela realização das
eleições no corrente, Ex• Não apenas os Partidos oposicionistas mas, sobretu~
do, o Partido de V. Exf, que detém a maioria nesta Casa, porque, vai depender do Partido de V. Ex• a aprovação de uma série de medidas legais que permitam a realização das eleições no corrente e a posse dos eleitos no dia 31 de
janeiro de 1981.
O Sr. José Lins (PDS....:. CE)- Veja bem V. Ex• O nobre Senador Itamar Franco jâ pensa que caberia à Presidência do Senado ...
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PT- GO)- A iniciativa poderia até
mesmo ser da Presidência do Senado. Por ~ue não?
O Sr. José Lins (PDS - CE) ação dos parlamentares ...

Uma iniciativa, que é da essência da

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PT- GO) -Se bem que acho que o
problema é da liderança.

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Ao contrário. V. Ex• é que tira a própria
responsabilidade sua para jogâ-la sobre outros.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PT- GO)- Nossa, Excelência, sua
e não dele; nossa responsabilidade.
O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG) -Quando lembrei aqui a seriedade do assunto, a urgência que se precisa dar à alternativa para o problema
eleitoral, neste País, para eleições municipais, flz uma convocação respeitosa
ao Presidente do Senado e, conseqUentemente, ao Presidente do Congresso
Nacional, para que assumisse a iniciativa de promover o encontro das Lideranças. S. Ex•, nobre Senador José Lins, não é apenas representante do Congresso Nacional para as festividades; S. Ex• tem funções que tem que exercer,
as exerce muito bem, como sabemos, e essa é uma função de S. Ex• neste instante em que o Congresso Nacional é chamado a tomar uma decisão de tamanha seriedade, quando se trata de prorrogar mandatos municipais, a presença
do Presidente do Senado é importante, para o entendimento. Agora, se
V. Ex• não quer, eu 3té retiro o meu pedido, e o Senador Luiz Viana não precisa fazer parte. Agora, pergunte V. Ex• o seguinte ao Senador que, hoje, responde com brilhantismo pela Liderança do PDS nesta Casa.

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Muito obrigado a V. Ex•
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Permita-me V. Ex• eu terminar o meu
raciocínio. S. Ex• acha que cabe ao Presidente do Senado a iniciativa, quando
O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Pergunte a posição da Maioria
essa é, realmente, uma função essencial dos parlamentares. Por sua vez, ago· em relação às eleições municipais. Pergunte a S. Ex• se ele sabe dizer, hoje, se
ra. V. Ex• acha que deve substituir a ação dos parlamentares pela de uma Co- S. Ex• quer ou não a prorrogação de mandatçs; se S. Ex• quer ou não a realimissão.
zação de eleição, em 1980. A Maioria vai ficar silenciosa, e ê como V. Ex• diz,
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PT - GO) - Excelência, fica bem a Maioii3. não tem tido vontade parlamentar.
claro o nosso raciocínio: tanto eu quanto o ilustre Senador Itamar Franco esO SR. HENRIQUE SANTILLO (PT- GO)- Responsâvel, inclusive,
tamos aqui, verberando no sentido de que os Partidos Políticos concluam pela apatia do Congresso Nacional.
imediata e urgentemente, por medidas que permitam a realização das eleições
Estamos, aqui, eleitos pelo povo brasileiro, há pouco mais de um ano e
municipais em 1980-.
numa atitude apática, nas duas Casas, no Senado e na Câmara Federal. Isso é
inadimissível. A Nação, a sociedade civil organiza-se rapidamente e nós, nes·
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Permite V. Ex• um aparte?
ta Casa, teimamos em dormir naquele mesmo processo que nos elegeu em
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PT - GO) - Com prazer.
1978, -inteframente alterado, menos de dois anos depois. Realidade totalmenO Sr. José Lins (PDS- CE)~ V. Ex• acha que, realmente, o Congresso te alterada na sociedade civil brasileira. E assiste razão a V. Ex•; o Executivo
deve tomar a iniciativa e prosseguir nesta até o fiiil. Essa é uma sensata con- procura conduzir, veja bem, e faz questão, o problema político. Até a expresclusão e é uma sugestão absolutamente normal. Estou de pleno acordo com são usada pelo eminente Líder do PDS, nesta Casa, é que o Presidente Figueiredo não poderia abrir mão da alegria de cumprir o prometido: o Presidente
V. Ex•·
Figueiredo prometeu, à Nação, fazer deste País uma democracia e que, porO SR. HENRIQUE SANTILLO (PT- GO)- Normal não, Excelên- tanto, Sua Excelência não poderia abrir mão da alegria de fazer deste País, ele
cia! É uma sugestão urgente!
conduzindo o processo, uma democracia.
Muito bem! Mas quando se trata deste problema, que precisa ser defini~
O Sr. José Lins (PDS - CE) - f: essencial.
do imediatamente, o Executivo, ou ·seja, o Governo Federal, que açambarca
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PT- GO)- Esse normal, aí, não dá em suas mãos todo o poder político deste País, transfere a responsabilidade
para entender. Numa iniciativa normal nós vamos realizar as eleições de 82, e
ao Congresso Nacional, porque sabe q"~a prorrogação de mandatos, um dia
olhe lâ!
sequer, significará um desgaste políti· .t".o~.ra as cúpulas partidãrias, para as
cúpulas políticas, para os parlamer. es eleitos pelo povo.
O Sr. José Lins (PDS - CE) - Normal é de qualquer maneira ...
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Assiste razão a V. Ex•, pois na medida em que isso ocorre, também é jusO Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Nobre Líder do Partido dos Trato _91:1~ o Pr~idente do Congresso, que ê o. Presidente desta Casa, tome essa ~alhadores, Senador Henrique Santillo, as _decisões tomadas pelo Congresso
in:ícíatíVa e partícipe, juhfa"rl1enti com as Lideranças de todos os Partidos, de têm sido decisões políticai" É claro que essas decisões podem não ter agradaum estudo imediato e urgente de ~]teraÇão da legislação eleitoral atual, para do a certos setores da política nac;ional aqui no Congresso. Mas todas elas
que se permita a realização das eleições no -corrente ano.
- têm sido_orientadas no sentido do interesse público e decisões de caráter eminentemente político. A decisão da prorrogação dos mandatos ou da coinciO Sr. Evelásio Vieira (PP - SC) ...:... V. Ex,. me permite um aparte?
dência falo mais da coincidência de mandatos - sou muito sincero nas miO SR. HENRIQUE SANTILLO (PT- GO)- Pela ordem, concedo o nhas decisões e defendo a coincidência dos mandatos- é ponto de vista pesaparte a V. Ex•
soal que V. Ex• tem que compreender, como V. Ex• defende a não coincidênO Sr. Evelásio Vieira (PP - SC) :...:...: Senador Henrique SantiÜo, nesta cia.

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PT - GO) - Exato.
Casa o Partido Popular jã. se manifestou inteirã.menk ravorável à realização
das eleições, o respeito à CoriStifuiÇãõ. O mesrrio o fizeram o Partido da M'oO Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- t claro. São pontos de vista conbilização Democrática, o PTB, o Partido dos.Trabalhadores, através da pala- tlitantes, mas V. Ex• tem que respeitar o meu, porque é tão respeitável quanto
vra de V. Ex• Apenas o PartidO que dâ sustentação ao Governo não cumpriu o de V. Ex•
esse dever até o momento. Está omisso, não se manifesta nesta Casa e na CâO SR. HENRIQLJE SANTILLO (PT- GO)- Respeito sua opinião e
mara, se é a favor ou não OaS eieiÇões.-EStâ-omissO. Até hoje não houve a me~
sou pela não coincidência dos mandatos.
nor manifestação dos Lideres do Governo nesta e na-Outra Casa. É pi-CCiso
que o PDS cumpra o seu dever, até mesmo assumindo a responsabilidade
O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Isto é um ponto de vista pessoal.
pela prorrogação dos mandatos, pela não realização das eleições. Tenha a co- O assunto está na esfera do Congresso. Há um projeto de autoria do Deputaragem de assumir esta responsabilidade. h preciso tomar a decisão de imedia- do Ademar Santillo, e há também uma emenda constitucíonal de um Deputato, p-ata tranqUilizar a sociedade brasileira, porque há uma intranqÇiilidade na do também de GoiáS, coril 8. asSinatura de dezenas de Parlamentares do Senaárea po!ítica que se reflete na área econômica, e ê preciso os termos tranqUili- do e da Câmara dos Deputados. Este assunto está tramitando e é da esfera
dade para podermos aumentar a nossa produção neste País. O Brasil não realmente da decisão absoluta do Congresso Nacional. Querer se acoimar ou quepode continuar nessa situação. As oposições não estão apãticas, várias inicia- rer se acusar o GovernO de omissão, tenho a impressão de que é uma intivas foram adotadas. Os projetaS estão em tramitação, estão na dependência justiça; é sem dúvida alguma apenas um propósito de atingir o Goverito em
da colaboração do PDS que foge do seu compromisso. A Oposição tem le- qualquer oportunidade. O assunto ê nosso. Pertence a nós. Hã opiniões divervantado constantemente sua voz na defesa do respeito à Constituição na ma- gentes. Eu, por exemplo, admito a coincidência do mandato que pode ser pela
nutenção do calendáriO eleitor~!. O que é preciso com urgência-- p9i~já de- prorr?~_ação ou pela fixação de um mandato de seis anos. Acho qu'e se realveria ter sido feito- é uma ritari1fe5iaÇãO do Governo atrãvés dos seus Líde- mente- p-udéssemos realizar as eleições em 1980, agora, seria realmente
res nesta Casa do Congresso, em i-élação a este problema tão sério que tam-) manter-se o calendário eleitoral, o que não seria absolutamente inconveniente
para o PaíS. Mas V. Ex• não desconhece que estamos num processo de reforbém está tumultuando a própria vida nacioilal.
mulação política, que os Partidos estão se organizando ainda na área regioO SR. HENRIQUE SANTJLLO (PT- GO) -~Tem razão V. Ex• Agra- nal, nacional, e agora as comissões provisórias na área regional. Temos que
deço imensamente o aparte.
marchar para a formação das cámissões provisórias municipais. TUdo isso
O PDS é o Partido que detêm a maioria nessa Casa, detém a maioria na envolve tempo. Não é com isso que eu venha trazer aqui uma justificativa
Câmara dos Deputados, e portanto ~o Congresso Nacional. t o Partido que, para prorrogação dos mandatos. O que desejo é que não haja um mandato
por fim, vai decidir, e que está decidindo inclusive a procrastinação, a prote- tampão de dois anos que, no meu entender, é prejudicial à administração
lação da votação de um requerímento de urgência, quanto a um projeto de lei póblica e que se faça re_al_ment~ a coincidência, ou pela prorrogação ou pela
permiürta realmente a realização das eleições municipaJs do corrente ano. fixação de um mandato de seis anos. Este o meu ponto de vista; mas o assunCompulsando a lei, verifiquei, inclusive, que outras alterações serão ne- to é do Congresso, que o estâ tratando através de uma emenda constitucional
cessárias, alterações transitórias na Legislação Eleitoral vigente no País. Isto e de um projeto do Deputado Ademar Santillo, jâ tramitando na Câmara dos
é possível para que as eleições se realizem plenamente, com êxito, em 1980. Deputados.
Eu gostaria de dizer que aparentemente se pode pensar que este seria um
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PT- GO)- Pois eu volto a acusar
assunto muito secundário diante da crise por que passa este País. Eu não quero ser nenhuma cassandra e nenhum profeta das crises brasileiras. Não. Não o Governo de dissimulação política e de hipocrisia política. O meu argumentemos intenção disto, nem o meu Partido, nem as Oposições de um modo ge- to não foi e Jião serâ respondido pelos Líderes do P"artido do Governo. O Preral; estou certo disto. Mas é preciso constatar uma realidade, a crise existe. sidente Figueiredo continua conduzindo o processo politico e, nesSe cãso,
Ela existe e continuará existitvin,...o~. medida em que a Nação não for coflvo- porque sabe que haverá desgastes, procura transferir a responsabilidade ao
Congresso Nacional. E estas duas Casas devem aceitar essa responsabilidade,
cada para fazer parte das suas soluções efetivaniente.
A Naçã~ só serâ co-responsâvel pela crise na medida em que estiver real- porque só assim poderá continuar lutando pelo retorno de suas prerrogativas,
mente participando do processo decisório. Todas as camadas sociais deste não apenas nisso, mas em todo o processo político nacional. E é nessa medida
País, os trabalhadores sobretudo precisam ser convocados para essa partici- mesmo ·que o Congresso precisa, através das Lideranças partidárias e do
pação, os empresários nacionais precisam ser convocados para essa partici- próprio Presidente, tomar as iniciatívas para que o pleito se realize no correnpação. Enfim, todas as parcelas da comunidade brasileira. 1: nessa medida te ano. Esta é a pOsiÇão do Partido dos Trabalhadores, como_é a posição do
que ela será co-responsâvel por qualquer crise que estiver aí, e só nessa medida, no futuro ela poderá ser convocada para saCrificar-se como um todo,
para proteger o País que, na minha opinião, precisa ter a proteção do seu po-

vo.
Agora, este assunto de eleiç~es municipais se inSere nesse processo global
de discussão e participação. De discussão da crise e de participação popular
na solução de seus problemas porque é a oportunidade que os Partidos Políticos- iniciando agora seu processo de organização - têm de se consolidarem, de levarem ao povo suas propostas partidárias e, a nível de povo,
sedimentá-los, consolidá~los e convocar todas as camadas populares para as
soluções mais urgentes deste País. E as eleições municipais são uma oportunidade que não pode ser perdida por esta N:ação. Este Congresso tem aí- na
minha opinião - um dever muito grande de criar imediatamente essa alternativa de ordem legal, para que o pleit~ possa realizar-se normalmente e os
eleitos, sejam de que Partido forem, sejam empossados nOrmalmente no dia
-3 I de janeiro do próximo ano.
0 Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PT nobre e ilustre Senador Lomanto Júriior:

GO) -

Com prazer ouço o

Partido Popular, do PMDB e do PTB.

E certo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que se pode ter opiniões as mais
diferentes a esse respeito, e elas todas serão respeitadas. Como os Senadores
oposicionistaS -respeitam a opinião dos Senadores do Partido do Governo
nesta Casa, eles também, obviamente, respeitarão nossa posição ...
O Sr. Lomanto Júnior (PDS - BA) -

É claro.

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PT- GO)- E a nossa posição é clara, é definitiva, é pela realização das eleições. Mas que fique bem claro, ainda
hã tempo para que se tomem as medidas legais necessárias para que as
eleições se realizem no corrente ano. Ainda hâ tempo. Daqui a trinta: dias é
possível que esse tempo já esteja perdido e ai, nobres Senadores, não pensem
que nenhum partido da Oposição estará fazendo composição para evitar que
as eleições se realizem no corrente ano. O Governo e o seu Partido terão se
responsabilizado sozinho pela prorrogação dos mandatos de prefeitos e vereadores. Porque é o que o Governo quer, essa é a intenção do Governo. Aí é
que está a dissimulação política, af é que está a hipocrisia.

O Sr. José Lins (PDS -

CE) - Permite V. Ex• um aparte?

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Permite V. Ex• um aparte?
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O SR. HENRIQUE SA.NTILLO (PT- GO)- Pela ordem, vou conceder o aparte ao ilustre Senador José Lins, para, em seguida, concedê~ lo a V.
Ex•, Senador Itamar Franco.
O Sr. José Lins (PDS - CE) - Serei muito rãpido, nobre Senador.
No to no pronunciamento de V. Ex• uma contradição flagrante, apenas isso ...
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PT - GO) - A incoerência é de
V. Ex• O meu pensamento ê cristalino. V. Ex• não entende porque não quer
entender.
O Sr. José Lins (PDS- CE) -Com toda a sinceridade eu não encontro ... O que V. Ex• não pode desconhecer, e que todo mundo sabe, é que o
Governo tem maiori_a no Congresso. Esta é que é a verdade e V. Ex• não quer
aceitar, mas, ao mesmo tempo em que V. Ex• acusa o Governo de não tomar
providência, reconhece que a solução do problema cabe ao Congresso. Desculpe V. Ex• mas V. Ex• se torna contraditório neste pohto.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PT- GO)- Não! A minha opinião
é cristalina, Ex•, tranqaila, corretíssima; o Governo conduz todo o processo,
centraliza em suas mãos todo ·a. processo decisório político, económico e social deste País, não abre mão- disto, fala em abertura, mas a abertura é conduzida por ele; dizem isso publicamente. O Presidente da República, Ministros e
Líderes do Partido de V. Ex• ...
O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• não pode desconhecer que o Governo tem maioria no Congresso.
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Um outro problema. - e encerro- Sr. Presidente, é que o Governo impôs à Nação, através de sua incoerente Lei de Reformulação Partidária, ela
sim, eivada de incoerê; .cias ...

O Sr. Lomanto Júnior (PDS -

BA) - Na opinião de V. Ex•.

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PT - GO) - ... o caos partidârio.
Muito bem, ~gora vem o Sr. Ministro da Justiça, reiteradas vezes, através da imprensa, exercer um direito que não lhe cabe, que é o da interpretação
da lei, ao dizer que· tanto o PT quanto o PTB não poderão participar das
eleições municipais, porque não são partidos em funcionamento. Isso é extremamente discutível, porque, pela própria Imprensa, se alguns juristas jã se
manifestaram nesse sentido, outros, e de grande nome, jâ se manifestaram em
sentido oposto, de que esta de partido em funcionamento estã bem definida a
nível de Congresso Nacional, de representação aqui no Congresso Nacional,
a nível de bancadas nestas Casas, após os registras definitivos de partidos; e
que não se trataria e não se poderia tratar nem mesmo de qualquer restrição
ao direito do partido de participar de qualquer eleição, incluindo, obviamente, as eleições mun"icipais de 1980.
Quero deixar aqui o meu protesto nesse sentido, em nome do Partido dos
Trabalhadores, o meu protesto, neste caso, porque não cabe ao Ministro da
Justiça interpfetar as leis. Cabe ao Tribunal Superior Eleitoral. E este modesto parlamentar estará, na próxima segunda-feira, Sr. Presidente, consultando
o TSE, em tese, quanto a esta matéria.
O TSE preciS"arâ se prOriunciar, ele precisará interpretar essa incoerência.
~ uma incoerência, e eu não quero me estender aqui, mas oportunamente voltarei a discutir iSto; é uma incoerência da Iei, como tantas outras existentes na
própria legislação de reformulação partidária. Estarei, portanto, na próxima
segunda-feira consultando o TSE quanto a esse capítulo da legislação dos
partidos políticos no Brasil, no momento.
Muito obrigado. (Muito bem!)

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PT- GO)- ... mas quando se trata
de resolver o problema sério e importante das eleições municiPais do corrente
ano, que o Governo quer que não se realizem - esta é a verdade transfere
esse desgaste sobre os ombros de V. Ex•, Sr. Presidente, e por conseguinte de
todo o Congri!sso-NãCíOnal. Isso não é justo, não é admissíveL Mas- veja
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao Senador
bem -como nós estamos aqui para defender as prerrogativas do Congresso
Nacional, achamos que o Congresso deve assumir imediatamente esta res- Bernardino Viana.
ponsabilidade e tentar imediatamente tomar as medidas legais necessárias
O SR. BERNARDINO VIANA (PDS-PI. Pronuncia o seguinte discurpara que as eleições municipais do corrente ano se realizem.
so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quem ler a reportagem de capa da Revista Veja. de 26 de março de 80,
O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - V. Ex• me permite?
chegará à conclusão de que se estâ processando uma verdadeira revolução soO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Pediria ao orador que abreviasse cial no meio rural brasileiro. Estão desaparecendo as figuras do fazendeiro e
o seu discurso porque o seu tempo jã se esgotou.
do pequeno e médio proprietário e surgindo uma outra, a do empresário ruO SR. HENRIQUE SANTILLO (PT- 00) ~.l'edjria a V. Ex• que me ral, que estã revolucionando a têcnica de produção e produtividade agropastoril.
permitisse oU:Vir O aparte do ilustre Senador Itamar Franco.
A reportagem relata vários fatos que, por sua importância sócioO Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Senador Henrique Santillo, veja económica, são dignos de registras e ponderarão, principalmente por parte
V. Ex• a contradição flagrante, dada agora pelo ilu.~tre Senador Lomanto Júdo Poder Público, no sentido de fazer reservas de áreas de terras públicas
nior, grande municipalista do Senado, quando S. Ex• diz- e diz na sua boa
para no futuro, destiná-las aos que hoje, pequenos e médios produtores, estão
fé, que é um homem de fé- que hâ uma iniciativa do Congresso Nacional,
sendo pressionados pelos grandes empresários, a venderem pequenas glebas
uma emenda constitucional prorrogando mandatos, iniciativa de parlamentavizinhas aos grandes empreendimentos ou que o não sendo, ainda desejem
res. inclusive no Senado, permiti"ndo às Comissões Provisórias lançarem os
desenvolver ativfdade agropecuária.
candidatos. Mas, veja V. Ex• o que aconteceu há poucos dias com a emenda
de iniciativa de um ex-vice-Líder do Governo, Deputado Edison Lobão,
II- Os Fatos
quando propunha as eleições diretas para governador. O Governo respeitou a
E passo a relatar os fatos !razidos pela Veja. Conta que, há quinze anos
decisão parlamentar, inclusive do seu liderado, homem que representa o par~
tido do Governo? O que fez o Governo? Permitiu a iniciativa livre do Con- passados, um jovem gaúcho de Santa Bárbara do Sul, a 350 quilômetros ao
gresso Nacional em debater livremente- repito- a iniciativa do Deputado norte de Porto Alegre, herdou de seu pai 70 hectares de terras, tendo iniciado
do Governo, Deputado Edison Lobão? Não; o Governo brecou imediata- o cultivo da pequena gleba, com máquinas rudimentares e a ajuda de um únimente porque acha que- é o que V. Ex• diz, é o resquício ainda do autorita- co empregado. Algumas safras deram certo, ele aplicou os lucros na compra
rismo - cabe a ele a decisão final, ••eu sou o senhor de tudo, a mim cabe de- de mais terras e hoje colhe soja em seus 750 hectares, além de outros 100 arterminar se vai haver eleição, se poderemos ter eleições para governadores, se rendados. Tem doze empregados fixos, onze tratares, quatro caminhões, quao processo político é este, se o processo económico é aquele, se o processo so- tro pJantadeiras, três colheitadeiras, quatro veículos para o trabalho na fazencial deve ser este". V. Ex• tem razão, mas o Governo terá, Senador Henrique da e, no rigor da moda local, um Opala do ano.
Conta outro caso de um empresário rural, de Campo Mourão. no ParaSantillo, que assumir- como bem disse V. Ex•- neste caso, o ônus da prorrogação porque duvido que qualquer partido de Oposição com assentO no ná, dono de quase 3.000 hectares. Nesta safra, ele espera colher 32 mil sacos
Congresso Nacional dê o seu voto para esse ato, como jâ disse, imoral, de de soja, 30 mil arrobas de algodão e 15 mil sacos de milho. Finda a colheita,
ele_poderá vigiir seus 550 mil pés de café e mais de 2 mil cabeças de gado. O
prorrogar mandato.
faturamento de sua safra este ano está estimado em 30 milhões de cruzeiros.
Outro retrato nos vem do maior agricultor do triângulo Mineiro. CoO SR. HENRIQUE SANTILLO (PT- GO) - Perfeitamente, é essa a
intenção do Governo, bem caracterizada. O Governo terã que se responsabi- meçou em 1968 plantando mais de 5 mil hectares de arroz, em sociedade com
lizar. Ele e seu partido terão que se responsabilizar pela prorrogação de man- o pai, tradicional pecuarista da região. Fracassou nas três primeiras safras
datos de prefeitos e vereadores. No entanto, volto a afirmar, há tempo ainda porque o velho não aceitava novas têcnicas de plantio nem a mecanização da
para que estas Casas, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, o Con- lavoura. Desfeita a sociedade, o novo empresário, com um financiamento de
gresso Nacional, tomem uma iniciativa no ·sentido de adotar medidas legais I 20 mil cruzeiros do Banca do Brasil, começou a plantar soja em Monte Aleque permitam a realização das eleições ainda este ano, com a posse dos elei- gre. Hoje, planta 2 mil 150 hectares de soja, arroz e amendoim, auxiliado por
tos, prefeitos e vereadores de mais de 4.000 municípios, no dia 31 de janeiro equipamentOs que Valem 35 milhões de cruzeiros: seis colheitadeiras, doze
tratares, duas motoniveladoras e quatro caminhões. Sua folha de pessoal, de
próximo.
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t 80 funcionários, atinge 600 mil cruzeiros por mês e seus financiamentos no
Banco do Brasil alcançam a fabulosa soma de 100 milhões de cruzeiros.
III -

Nova Estrutura Agrária

Mas esses fatos sócioweconômiCcis que- estão a modificar a estrutura
agrãría do nosso País, não ocorrem- apenas nas áreas _agrícolas tradicionais
como Rio Grande do Sul, Paranâ, São Paulo, Minas Gerais e Goiás ou nas
lavouras cacaueiras da Bahia, eles se deslocam, agora, para o Oeste rumo a Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia. E jâ hã ocorrências deles no
Pará e Maranhão~
A lavoura de subsistência ou a pequena e média lavoura, cuja produtividade é baixa devido aos métodos rotineiros de cultivo, não podem subsistir
ao lado das médias e grandes empresas que utilizam a mecanização, a semente melhorada, os fertilizantes e os defensivos.
E, não podendo concorrer, os pequenos lavradores são obrigados a ceder
lugar aos grandes, ven~endo as suas_gl_ebas por preços que julgam compensadores e se deslocando para zonas rurais pouco ou ainda não exploradas, onde
o preço da terra é mais baixo, ou vão para os grandes centros urbanos à procura de trabalho assalariado.

IV -

A Má Distribuição da Terra

Há quem aponte dentre os males da estrutura rural a problemática da
posse da terra, considerando injusta a distribuição da terra.
Em princípio, a má distribuição teve e tem a sua origem no instituto da
herança e no desenvolvimento das técnicas agrícolas que o mundo desenvolvido alcançou.
Na primeira-causa- o instituto da herança- a propriedade vai se dividindo com a sucessão das gerações até alcançar um módulo que a exploração
agrícola torna-se antieconômico pela redução da área. E, tornando-se antieconômíca, o herdeiro que foi maiS bem sucedido nos negócios, adquire as
quotas partes dos demais, e restabelece a ârea da gleba anterior à partilha.
Porém, surge o problema da posse sem o domínio. E, apenas como posseiro,
sua condição _é de miséria absoluta. E, em assim sendo, surge o fenômeno das
migrações iriternas.
A outra causa- o desenvolvimento tecnológico- expulsa da atividade
rural os pequenos que não dispõem de capital ou de garantia~ para reç.orrerem ao crédito com que modernízariam a exploração agrícola porque não a
modernizando não reúnem condições de sobrevivência, em virtude dos altos
custos de produção.
O Poder Público poderia deslocar esses migrantes para regiões onde há
terras públicas e lhes destinar uma gleba de terra, mas a experiência jã demonstrou que a adaptabilidade do cidadão ao novo meio ambiente é um
problema, na maioria das vezes, sem solução._
Creio que a solução não é dar terra a quem não a tem, mais criar empre·
gos nas áreas onde hâ demanda. Mas como se conseguiria isso? A resposta
não é fácil, mas para tudo há s.o1ução.
Segundo, ainda, os dados da Veja, cada americano produz 31 toneladas
de soja, de milho e trigo, enquanto cada agricultor brasileiro produz 1 tonelada.
Nos Estados Unidos, numa população de 220 milhões, hã apenas 10 milhões de agricultores. No Brasil, numa população de 113 milhões, mais da
metade habita o campo. Mas, com o desenvolvimento tecnológico do nosso
País, muita gente, que vive hoje no campo, migrará para os centros urbanos,
como aconteceu, no passado, com os Estados Unidos. E o processo de deslocamento no Brasil vai operar-se com- maior rapidez de vez que jâ hã tecnologia avançada, faltando apenas o capital que advirá com o lucro das empresas.

V-

Conclusão

Diante do exposto, concluo por me convencer de que a adoção de uma
política de fixação do homem ao campo, através da concessão de posse e do
domínio da terra aos não-proprietários, não irá surtir os efeitos desejados.
Não sei se através de Cooperativas essa fixação daria certo.
-----A- questãO--é -mais-pro1.hnãa-e -tem- co"rrto -causa fatos sociais novos. que
precisam ser diagnosticados,_ porque há situações diferentes para regiões diferentes que estão a exigir soluÇões diferentes.
No sul do meu Estado, os pequenos e médios proprietários abandonam
suas glebas e dirigem-se para o Nordeste ou para a região Centro-Sul à procura de emprego. Quando o conseguem, lá permanecem alguns anos ou, às vezes, fixam residência de vez, más continuam a pagar o ITR para não perder o
domínio da terra.
O problema é complexo e, como já disse, merecê estu~o ~ais profund?
para que se encontre solução duradoura para esses nossos 1rmaos, verdadeiros nômades. (Muito bew! Palm.as.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Agenor Maria. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Pinto.
O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quando se me oferece a oportunidade, não m_e furto de abordar da tribu~
na desta Casa a maior neêeissidade, por ser urgente e premente, de se cuidar
do preparo de técnicos de nível médio, hoje, como ontem e mais ainda para o
futuro, por demais úteis aos diferentes ramos da atividade humana.
Isto está no consenso de todos e do próprio Governo que, no meu entender, deverá dinamizar os órgãos estatais a cargo de quem estiver a formação
de tais profisSíOri3is:
Se não me falha a memória, foi este assunto motivo de pronunciamento
meu, neste plenário, logo nos prímeiros dias da sessão legislativa passada,
quando abordei o problema educacional brasileiro, que deverá ser orientado,
também, visando o setor de Artes Industriais, à maneira de como foi encarado pelo Ministério da Eôucação, através do INEP, nos idos, quando por lá
pontificava a figura singular de um Anísio Teixeira.
O Instituto Nacional de Ensino Pedagógico, fiel à iniciativa de seu orien~
tador maior, adotou a política .sábia, porque objetiva, de mandar construir e
equipar escolas de Artes Industriais anexas aos Grupos Escolares - hoje
Escolas de 19 Grau, com a finalidade de aproveitar a vocação profissional das
crianças, que assiStidas por professoras especializadas aprendiam os rudi~
mentes de várias artes, aprendizado este do maior significado, porque preparava o aluno para exercer, no futuro, aquela profissão que se casou com a sua
verdadeira vocação, jã que as condições financeiras dos pais não permitiam
que galgasse os patamares do ensino científico e universitário.
Formava-se, dessa forma, uma gama de artífices. sem o cabedal que seria
o desejado, pela inexistência de ginásios profissionalizantes ou polivalentes,
que funcionassem como um segundo estágio, em nível de ensino secundário,
complementando assim os ensinamentos trazidos das Escolas de Artes Industriais, qUe Correspondiam ao curso do primeiro grau. _
Aconteceu um inusitado fenômeno: o Ministério da Educação desativou
as aludidas Escolas, sem qualquer justificativa plausível, para pór em prâtica
apenas o Ensino Polivalente- ou Profissionalizante, esquecendo, ao que parece, a necessidade de uma preparação primária, para que o discente atiilgisse
aquele nível de conhecimento das diferentes artes e se especializasse naquela
que melhor assimilou, tornando~se desta forma um técnico de nível médio capacitado, conseguindo, graças a isto, um salário condizente, que lhe garantiria a sua sobrevivência.
Há poucos dias, Ii no jornal O Povo, de Fortaleza, comentãrio que passa·
rei a ler:

Técnico de nível médio: uma necessidade
"Ao lembrar que a necessidade imediata de técnicos de nível médio para
o Pais é evidente e pode ser comprovada por dados estatísticos, o Professor
Paulo Sampaio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, declarou: ..0
mercado de trabalho no Brasil para técnicos de nível médio é incomensura~
velmente muito maior e com salários mais compatíveis, do que para os de for·
mação universitária."
O Professor Paulo Sampaio considera importante a existência de urna
formação pós-segundo grau adequada aos milhares de alunos que não conseguem obter uma vaga na universidade. L_embra ainda o educador que ''o
atual ensino profissionalizante, o preconizado pela Lei n9 5.692/71, da Reforma do Ensino do Primeiro e Segundo Graus, jâ surgiu desgastado pelo grande número de educadores contrários à sua instituição. Depois de oito anos"
-frisou- "acredito que a profissionalização não pode ser geral".
Como proporcionar, prosseguiu o educador carioca, esta formação é o
grande desafio da década de 80 no campo da educação, pois numa boa e real
solução para o problema estâ a base da paz social. Outro aspecto importante
a considerar ê como convencer um jovem, com as tradições de "doutores",
que temos desde_ o iníciC? de nossa história, ~e q1:1e ~ ma!s iJ?lp_o~tante s~r um
competente mestre de obras com bom salârio do que um engenheiro desempregado, ser um protético com inuito trabalho do que um dentista com poucos clientes".
Se fracasso tem havido no atual ensino profissionalizante é pelo fato,
como bem disse 0 articulista, de não existir base em que ele devesse se assentar: o Ensino de Artes Industriais.
. .
Na última audiência que mantive com o Sr. Mmtstro da Educação, ~en,:'-~
vei a s. Ex• a sugestão que lhe havia feito quando presente esteve à Com1ssao
.
.
de Educação do Senado.
Pedi ao titular da Educação que estudasse um meiO de reattvar as Esco~
Ias de Artes Industriais, chamando à atividade as inúmeras professoras espew
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cializadas; e, não só isto, continuar na corfstfUÇão e equipamento de novas escolas e na formação de novas professoras, dando a estas uma posição definida no quadro de pessoal do MEC.
Acredito que, posta em prãtica a sugestão que coloquei para a devida
apreciação por parte-âOSr-:-1\lfffiistro, teremos em grande parte solucionado o
problema muito atual de preparação de técnicos de nível médio.
Em aditamento a este pronunciamento, encaminho à Mesa o seguinte requerimento::
Exm9 Sr. Presidente do Senado Federal:
O infrafirmado requer a V. Ex•, ouvido o Plenârio, seja formulado, em nome desta Casa, um apelo ao Ex.m9 Sr. Minístro da Educação e Cultura, Prof. Eduardo Portella, no sentido de que S. Ex'-,
considerando a importâncía da fófiriãÇão de técnicos de nível médio, mande reativar através do INEP, órgão a que estão afetas as
Escolas de Artes Industriais, construídas no país, como primeiro patamar que darâ acesso ao En~ino- Profissionalizante.
Sala das Sessões, IO de abril de 1980, - Almir Pinto.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml)
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dia 31 de março de 1980, em comemoração ao 16"' aniversãrio da Revolução
de 31 de Março de 1964.

-3Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer n• 91, de 1980), do Projeto de Lei do Senado n•
164, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que estabelece a uniformidade dos
-vencimentos das contas de luz, água e telefone em todo o País, e dá outras
providências.

-4Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 4, de 1980 (apre~
sentado pela Comissão cfe·Economia como conclusão de seu Parecer n9 126,
de 1980),-que autoriza a Prefeitura Municipal de Araucãria (PR) a elevar em
Cr$ 214.400.000,00 (duzentos e quatorze milhões e quatrocentos mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 127, de 1980, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

-5-

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 5, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nQ 128,
Senador DirceU Cardoso.
de 1980), que autoriza a Prefeitura Muilicinai de Florianópolis (SC), a elevar
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presiem Cr$ 592.544.998,40 (quinhentos e noventa e dois milhões, quinhentos e
dente, Srs. Senadores:
quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e oito cruzeiros e quarenta cenAs noticias sobre o petróleo são as mais contristadoras possíveis. Os protavos), o montante de sua díVida consolidada interna, tendo
dutores aumentam, numa cadência assUStadora, o preço do barril, e o Brasil
PARECER, sob n• 129, de 1980, da Comissão:
precisa tratar do assunto, antes que o petróleo afogue nossas mais fundas es- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
peranças num futuro próspero e tranqUilo, com a realização do programa do
ãlcool.
-6Esta semana, Sr. Presidente., percorrendo a 8R~l01, no ti-echo de EspíriDisCussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 12, de 1980 (ato Santo ao Rio, constatei uma situação decepcionante quejâ registrei vãrias
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
vezes para esta Casa.
Enquanto se fala em economia de petróleo, o DNER não está cuidando 142, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de João Pessoa (PB) a elevar em Cr$ 732.520.326AO (setecentos e trinta e dois milhões, quinhentos e
do assu_nto e esbanja petróleo sem medir conseqUência.
A ponte Rio-Niterói foi construfda para o trâfego dos veículos que tra~ vinte mil, trezentos e vinte e seis cruzeiros e quarenta centavos) o montante de
zem do norte o escoamento de sua produção. São milhares de caminhões que sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 143, de 1980, da Comissão:
passam por esse trecho em demanda do Rio e São Paulo e dos centros consu-----:.. de Con-stituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
midores do Sul.
Pois os _caminhões não podem passar na ponte Rio-Niterói em virtude
do preço alto de seu pedágio. Preferem, então, dar a volta da baía da Guanabara, correndo mais 40 quilômetros, consumindo óleo diesel, fugindo do pedágio da ponte que foi construída exatamente para o tráfego de cargas do
Norte para o S~ui e do Sul para o Norte.
Em conclusã_o; a ponte feita para a ligação Norte-Sul não pode ser usada
e, em conseqüência, os caminhões gastam mais gasolina no transbordo da
baía da Guanabara, gastando mais petróleo.
É o próprio DNER que faz nossos veículos gastarem mais petróleo.
Se o pedâgio- que é pago em dinheiro brasileiro- fosse mais acessível.
os-caminhões gastariam menos petróleo e os milhares de caminhões que consomem alguns litros por viagem de Manilha- ao Rio, por dia, poderiam evitar a vinda de um petroleiro por ano ao Brasil trazendo o petróleo caro do
Oriente Médio.
Isso, vemos nós, simples viajantes, mas o DENER não vê essa simples
medida de barateamento do pedágio para caminhões, que representaria uma
forte economia de divisas phra o Brasil. (Muito bem!}
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando_ para a sesSão ordinária de
segunda-feira próxima, dia 14, a seguinte
ORDEM DO DIA
-1-

Votação, em turno úniêo, do Requerimento n9 46, de 1980, do Senador
Lourival Baptista, solicitanO.O à transcrição" nos Anais do Senado Federal,
das ordens do dia baixadas pelos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, alusivas ao 169 aniversário da Revolução de 31 de Março de 1964.
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-7Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 15, de 1980 (apresentado peía Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
148, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB)
a elevar em Cr$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada interna, tendo
PARECER, sob n• 149, de 1980, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

-8Discussão, em turno único, do Parecer n9 1.165, de 1979, da Comissão de
Constituição e Justiça, que conclui~ Com vOto vencido dos Senadores Nelson
Carneiro, Tancredo Neves e Leite Chaves, pelo indeferimento do Recurso
s/n"' 79, interposto pelo Senador Itamar Franco, da decisão do Presidente
do Senado Federal, negando seguimento ao Requerimento de Informações,
de sua autoria, ao Poder Executivo, referente a quotas do PIS1 investimentos
da CVRD, dívida exte_rna brasileira, empréstimos externos obtidos pela Light
e participação da SIDERBRÁS no Projeto Mendes Júnior. ·

-9Discussão, em turno único, do Parecer n'>'l.l66, de 1979, da Comissão de
Constituição e Justiça, que conclui, com voto vencido dos Senadores Nelson
Carneiro, Tancredo Neves e Leite Chaves, pelo indeferimento do Recurso
sjn•/79, interposto pelo Senador Itamar Franco, da decisão do Presidente do
Senado Federal, negando seguimento ao Requerimento de Informações de
sua autoria, ao Poder Exec~tívo, sobre o processo iniciado pela representação
Çe Lynaldo Uchoa de Medeiros contra ex-:-Diret~res do Banco Centra~ -do
Brasil e sobre contrato celebrado entre a Aço Minas GC:rais S.A. e a firma
_~merica Medical Internacional.
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Discussão, em turno único, do Parecer _n9 1.167, de 1979, da Comissão de
Votação, em turno únit6, do Requerimento_ n9 47, de 1980, do Senador Constítuição e Justiça, que conclui, com voto vencido dos Senadores Nelson
Lourivai Baptista, solicitandO a transcrição nos Anais do Senado Federal, do Ç,arneiro, Tancredo Neves e_ Leite Chavçs, pelo indeferimento do Recurso
discurso proferido pelo Senhor Presidente Oa República, João Figueiredo, no sjn9j79) interposto pelo Senador Itamar Franco, da decisão do Presidente do
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Senado Federal, negando seguimento ao Requerimento de Informações de
Desnecessário se torna aceiltuar o extraordinário significado político e
sua autoria, ao Poder Executivo, sobre as características das agências do Ban- econômico da expansão internacional do Banco do Brasil, como infraco do Brasil S.A., no exterior.
estrutura de apoio ao nosso cresCente comércio exterior e como autêntica
vanguarda do Itamarati, no que tange ao fortalecimento da credibilidade in-11ternacional do País.
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 90, de
Convém destacar, como efeitos colaterais dessa auspiciosa irradiação
1979, do Senador Franco Montara, que concede aos empregados domésticos das atividades do Banco do Brasil no exterior, a formação de um numeroso e
férias anuais- remuneradas de trinta dias corridos, após cada período de doze eficiente quadro de gerentes e administradores que poderá contribuir, de mameses de trabalho, tendo
neira decisiva, no sentido de estimular o intercâmbio comercial com todos os
PARECER, sob no 94, de 1980, da Comissão:
países do mundo, a partir dos grandes centros financeiros de cada Continen- de Redação, oferecendo a redação do vencido.
te.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 25 minutos.)

O Sr. José Lins (CE) -

V. Ex• me permite, nobre Senador?

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (SE)- Com prazer.

O Sr. José Lins (CE) - Eminente Senador Lourival Baptista, desejo
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LOURIVAL BAPTIS- as~ociar-me _ ã manifestação que V. Ex• faz ao Banco do BraTA NA SESSÃO DE 7-4-80, QUE SE REPUBLICA POR HAVER sil pelos extraordinários trabalhos que desenvolve não só dentro do País
SAlDO COM INCORREÇÃO NO DCN DE 8-4-80.
comó lá fora. É inegável o extraordinário esforço que essa vetusta instituição
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (SE. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Pre- tem feito em prol do desenvolvimento do País no setor do crédito. Acredito
que não há nenhum recanto, hoje, do nosso interior, que não sinta o influxo
sidente, Srs. Senadores:
dessa grande instituição na promoção do desenvolvimento nacional. Desejo,
Em diversas oportunidades tenho ocupado a tribuna do Senado, com a
assim, aproveitar a oportunidade em que V. Ex• faz este seu pronunciamento,
finalidade de enaltecer o desempenho do Banco do Brasil, sempre que o nosso
para associar-me à sua palavra e lembrar que, no ano passado, o BanCo do
principal estabelecimento de crédito promove alguma iniciativa, ou realiza
Brasil, num esforço maior para atingir os lugares mais recônditos do País,
qualquer programa digno de registro.
Desta vez, sinto-me no dever de felicitar o Banco do Brasil e congratular- instalou quase 700 minipostos pelo interior. O trabalho dessa grande insti~
tuição nunca será louvado demais. Muito obrigado a V. Ex• pelo aparte.
me com o seu operoso Presidente Oswaldo Colin pela inauguração de mais
duas agências no exterior - a da cidade do Porto, em Portugal, no dia 20 de
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (SE)- Sou muito grato a V. Ex•,
março próximo passado, e, precisamente, uma semana depois, à abertura da nobre Senador José Lins, por esse depoimento que muito enriquece o meu
agência de Madrid, onde vinha funcionando, desde 1973, um escritório de re- pronunciamento.
Quero dizer a V. Ex• que conheço, no exterior, o excelente trabalho que
presentação. Em Portugal, jã existia uma agência em Lisboa, instalada em
1972.
desenvolve o Banco do Brasil: são verdadeiras embaixadas que temos nos pai~
Na Espanha, mais duas agências serão brevemente instaladas: Valência e ses onde se encontram.
Barcelona.
Qua_nto aos postos avançados a que V. Ex• se referiu, em outubro de
A presença do Banco do Brasil tem como objetivo fundamental, nos paí- 1978, quando a idéia foi lançada, acreditei nela e aplaudi a sua concretização
ses onde mantém agências ou escritórios de representação, proporcionar sus- e, hoje, vemos o que tem sido realizado, por eles, no interior, e os benefícios
tentação ao intercâmbio comercial do País.
que tem trazido para o desenvolvimento econômico do País.
Foi no ano de 1969 que o Banco do Brasil começou a irradiar as suas atiContinuo, Sr. Presidente.
vidades no Exterior, dando início a um surpreendente processo de expansão,
Mais uma vez ressalto, desta tribuna, a ação fecunda do Banco do Brasil,
ao criar a agência de Nova Iorque.
cujo Presidente Oswaldo Colin, profundo conhecedor dos problemas do nosHoje, o Banco do Brasil se faz presente, com eficiência e prestígio, atra- so maior estabelecimento de crédito - ao qual tem dedicado, com zelo e
vés de vinte e duas sucursais na América do Sul, 16 na Europa, 10 na América competência, muitos anos de sua vida. Desejo, também, acentuar a ação efido Norte, 4 na Ásia, 2 na África. Com a abertura de mais 2 agências em ciente- do ilustre Vlce-Presidente de Recursos e Operações Internacionais,
março, o total das dependências do Banco do Brasil eleva-se para 57, sendo Doutor Eduardo de Castro Neiva, assim como a dos Diretores: Fernando
28 agências, 21 escritórios de representação e oito subagências, nos dnco Baptista Martins, Diretor de Recursos Administrativos da Área InternacioContinentes.
nal; Cezar Dantas Bacelar Sobrinho, Diretor de Operações de Câmbio; e AnA grande escalada do Banco do Brasil prosseguirá com a breve insta- tonio Machado de Macedo, Diretor de Operações Externas, que fazem Jus aO
lação dos escritórios jã programados em Bagdá e no Cairo, seguindo-se a reconhecimento dos seus ingentes esforços no sentido da projeção internacioabertura de sucursais em Dacar, Dar-es-Salaam, Iaundé, Kinshasa, Sibre- nal do Banco do Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
ville, Maputo, Nairobi, Nonkchott, Rabat e Tunis.
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MESA

LIDERANÇA 00 BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO DO MOViMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
PMDB

Presidente
Luiz Viana
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LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL- PDS

Líder

Líder
Jorbos Passarinho
Pe~ulo

t•.. Vice·Prosldante

Brossard

Vlce-Líderes

Nilo Coelho

Vfce-Lídores

2•.. Vfce .. Prasldente

Aderbal Juremo
Aloysio Chaves
Bernardino Viana
José lins
lomanto JUnior
Moacyr Dallo
Murilo Badoró
Saldanha Derzi

Humberto Lucena
José Richo
Marcos Freire
Mauro Benevidcs
Nelson Carneiro
Orestes Quércio
P~ro Simon
Roberto Saturnino

Oinartc Mariz

t•.. socretárlo
Alexandre Costa

2"·5ocratárlo
Gabriel Hermes

3•·Socretárlo

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO

Lourival Baptista

PARTIDO POPUlAR -

4t ..$acretárlo

PP

Lidar

Líder

Gastão Müller

leite Chaves

Gilvan Rocha

Suplentes de Secretários
Jorge Kalume
Benedito Canelas
Passos Pôrto

COMISSOES

Vico-Lídaros

UDERANÇK DO BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT

Evelósio Vieira
Alberto Silvo

Henrique Santillo

Titulares

Suplantes

1.
2.
3.
4.

Mendes Canele
José lins
Eunice Michiles
Vicente Vuolo

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

1. Evandro Carreira
2. Agenor Maria
3. Mauro Benevides

1. Marcos Freire
2. Humberto Lucena

Líder

COMISSÀO DO DISTRITO FEDERAl -

(CDF)

(11 membros)
Diretor: Antônio Carlos d111 Nogueira
local: Anexo 11 - Térreo
Telefone: 223-6244 e 225·8505 - Rdmais 193 e 257

A) SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES

Chefe: Cândido Hipper11
local: Anexo 11 - Térreo
Telefoner 225-8505 - Ramais 301 e 313

COMPOSIÇÃO

Presidente, Jesse Freire
Vice-Presidente: Lázaro Borboza

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Terços-feiras, às 10:00 horas
local: Sola "Clóvis Bevilacquo" - Anexo 11 - Ramal 623

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA)
(7 membros)

COMISSÀO DE CONSTITUIÇÀO E JUSTIÇA -

COMPOSIÇÃO

Presidente, Henrique de la Rocque
19-Vice-Presldenter Aloysio Chaves
29-Vlce·Presidente: Hugo Ramos

Titulares

Suplentes

1. Passos Pôrto
2. Benedito Canelas
3. Pedro Pedronian
4, Jo5é-lins

1. Jutohy Magalhães
2. Affonso Camargo
3. Jo6o Calmon

1. Evelósio Vieira
2. Leite Choves
3. José Richo

1. Agenor Maria
2. AmarCII Peixoto

COMPOSIÇÃO

Presidente: · M111ndes Canele
Vice·Presidente: Agonor Maria

Suplentes

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

Henrique de la Rocque
Helvidio Nunes
José Sarney
Aloysio Choves
Adcrbal Juremo
Murilo Boda ró
Moacyr Dalla
Amoral furlon
Raimundo Parente

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

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

Hugo Ramos
l111ite Chaves
lózaro Barboza
Nelson Carneiro
Paulo Brassord
franco Montara

1. Cunha Lima
2. Toncredo Neves
3. Dirceu Cardoso

5.

Aui.•tentl!lr Stirgio da Fonseca Braga - Ramal 307
Reuniões: Quartos-feiras, às 10:00 horCIS
locCII: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo 11 Ramais 621 e 716

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS (7 membros)

Titulares

{CAR)

Suplentes

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

1.
2.
3.
4.

Jessé Freire
José Sarney
Passos Põrto
Saldanha Derzi
Affonso Comargo
Murilo Bador6
Benedito Ferreiro

José Guiornard
Torso Dutra
Benedito Canelas
Moacyr Dalla

(CCJ)

(15 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Evelósio Vieira
Vice-Presídente: leite ChaveS -

Titulares

1. Itamar Franco
2. lózaro Barbozo
3. Adalberto Sena
4. Mauro Benevides

Assistenfer Francisco Guilherme Tliees Ribeiro - Ramal 306
Reuniõesr Quintas-feiras, às 10:00 horas
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo li- Ramais 621 e 716
COMISSÃO DE ECONOMIA ( 11 membros)

Lenoir Verga!
João Calmon
Almir Pinto
Milton Cabral
Bernardino Viana
Arnon de Mella

Assistente: Mario Helena Bueno Brondôo - R~mol 305
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas
local: Sala "Clóvis Bevilóc:qua" -- Anexo 11 - Ramal 623

1. Henrique Sontillo
2. Roberto Saturnino
3. Gilvan Rocha

(CE)

COMPOSIÇÃO
Presidente: Teotânio Vilela
Vice-Presidente: Roberto Saturnino
Titulares

Suplentes

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

Arnon de Mello
Bernardino Viana
Jose lins
Jesse Freire
Milton Cabral
Benedito Canelas
luiz Cavalcante

l.
2.
3.
4.

1,
2.
3.
4.

Roberto Saturnino
Teotônio Vilela
Marcos Freire
Pedro Simon

1. José Richa
2. Orestes Querc.ía
3.'-Tanc:redo Neves

Helvídio Nunes
Alberto Silva'l
Benedito Ferreiro
Vicente Vu~lo
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Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675
Reuniões: Quartas-feiras, à5 10:30 horas
Local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (9 membros)

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

(CEC)

Assistente: Leila leivas Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Quintos-feiras, ás 11 :00 _horas
Local: Sola "Clovis Bevi!acquo" - Anexo 11 - Ramal 623

COMPOSIÇÃO

COMISSÀO DE MINAS E ENERGIA (7 membros)

Titulares

Suplentes

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

1. Jos6lins
2. Arnon de Mello
3. Jorge Kalume
4. Pedro Pedrossian

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

1. Marcos Freire
2. Gilvon Rocha

Assistente: S&rgio da Fonseca Braga - Ramal 307
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623

COMISSÃO DE FINANÇAS -

COMPOSIÇÃO

Presidente: Cunha Lima
Vice·Presidente: Tcincie"do Neves
Suplentes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1O.

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

Raimundo Parente
Arnon de Mello
Lamento JUnior
Affonso Camargo
Vicente Vuolo
Alberto Silva
Amoral Furlan
Jorge Kalume
Jutahy Magalhães
Mende5 Canele

Cunha Lima
Tancredo Neves
Roberto Saturnino
Amaral Peixoto
5. Pedro Simon
6. Mauro Benevides
7. Teotónio Vilela

COMISSÀO OE SAÚDE
(7 membros.)

COMPOSIÇÃO

Presidente: Arnon de Mello
Vice-Presidente: Alberto Silvo

COMPOSIÇÃO

Presidente: Gilvan Rocha
Vice·Presidente: Henrique S_ontillo

Titulares

Suplentes

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

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

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

1. Gilvon Rocha
2. Roberto Saturnino

COMISSÃO DE REDAÇÃO -

Titulares

Suplentes

I. Lamento Junior
2. Almir Pinto
3. Alberto Silvo
José Guiomord

1. Saldanha Derz:i

2. Jorge Kolume

•.

3. Benedito Canelas

(CR)

{5 membros)

Saldanha Oerzi
Henrlqu& de La Rocque
Jessé Freire
José Sarney
Milton Cabral
José Guiomord

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

1.
2.
3.
4.

(CME)

I. Gilvon Rocha
I. José Richo
2. Adalberto Seno
Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 2. Henrique Sontillo
3. Jaison Barreto
Reuniões: Quartas-feiras, às 11100 horas
toca h Anexo "B" - Sola ao lodo do Gab. do Sr. Senador
Assistente: Ledo Ferreira do Rocha- Ramal 312
Joào Basco - Ramal 484
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas
Local: Sola "Ruy Barbosa" -Anexo 11 -Ramais' 621 e 716

(CF)

(17 membros)

Titulares

I. Marcos Freire
2. Mauro Benevides
3. Leite Choves

I. Paulo Brossard
2. Nelson Carneiro
3. Itamar Franco
4. Jose Richo
5. Amoral Peixoto
6. Tancredo Neves

Assistente: Cândido HipperN- Ramais 301 e 313
Reuniões: Quartas·feiros, às 11:00 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo JJ -Ramais 621e 716

Presidente: João Colmon
Vice-Presidente: Jutohy Magalhães

Joào Calmon
Tarso Outra
Jutohy Magolhàes
Aloysio Choves
Aderbal Juremo
Eunice Michiles

1. N_elson Carneiro
2. Marcos Freire

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL -

COMPOSIÇÃO

(CSN)

(7 membros)
Presidente: Dirceu Cardoso
Vice-Presidente: Adalberto Sena

COMPOSIÇÃO

Presidente: Jorge Kolume
Vice·Presidente: Mouro Benevides

Titulares

Suplentes

1. Torso Outra
2. Saldanha Oerzi
3. Mendes Canele

1. João Colmon
2. Murilo Badoró
3. José Sarney

Titulares

Suplentes

1. Dirceu Cardoso
2. Adalberto Sena

1. Hugo Ramos

1.
2.
3.
4.

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

Assistente: Mario Thereza Magalhães Motta Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horos
local: Sala "Clóvis Bevilácqúo" - Anexo li -

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas
tocai: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623

COMISSÃO DE ~ELAÇOES EXTERIORES ( 15 membros)

Jorge Kolume
Luiz Cavalcante
Murilo Sado ró
Benedito Ferreiro

Ramal 134
Ramal 623

(CRE)

1. Cunha Limo
2. Jaison Barreto

1: Mauro Benevides
2. Agenor Mario
3. Hugo Rdmas

Assistente: Ledo Ferreira da Rocha - Ramal 312
Reuniões: Quartos-feiras, às 9:30 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa" -·Anexo 11 -Ramais 621e 716

COMPOSIÇÃO
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL -

(CLS)

Presidente: Torso Outra
1?-Vice·Presidente: Saldanha Derzi
29-Vice-Presidente: Lomanto JUnior

(9 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Helvídio Nunes
Vice·Presidente: Lenoir Vergas
Titulares

Suplentes

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

1.
2.
3.
.4.

Lenoir Vergas
Helvídio Nunes
Jesse Freire
Moacyr Dolta
Henrique de Lo Rocque
Aloysio Choves

Jutohy Magalhães
Raimundo Parente
Eunice Michiles
Benedito Canelas

Titulares
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tarso Outra
Bernardino Viana
Saldanha Derzi
Lomonta Júnior
Mendes Canele
Aderbal Juremo
Almir Pinto
Lenoir Vergas
José Sarney

COMISSiiO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL -

COMPOSIÇÃO

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

Aloysio Chaves
Pedro Pedr9ssian
Henrique de La Rocuque.
José Guiomard
Luiz Cavalcante

(CSPC)

(7 membros)

Presidente: Evandro Carreira
Vice-Presidente: Humberto Lucena
Titulares
1. Raimundo Parente
2. Henrique d~ La Rócque
3. Bernardino Viana
4. Alberto Silvo

Suplentes
1. Affonso Cornargo
.2. Pedro Pedrossian
3. Áde!bol Jí.lrema
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Titulares

J. Evandro Carreira
2. Humberto Lucena
3. lcizaro Barboza

B) SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS

Suplentes

1. Orestes Quércia
2. Eveleisio Vieira

Assistente: leila leivas Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 62Te 716

E DE INQUÉRITO

J. Benedito Ferreira
2. Vicente Vuolo
3. Pedro ?edrossian
4. Affonso Comargo

1. Passos Pôrto
2. lamento Júnior
3. Alberto Silva

1. Evandro Carreira
2. Lázaro Barboza
3. Orestes Quércia

t. leite Chaves

Comissões Temporários
Chefe: Alfeu de Oliveira
local: Anex:o 11 - Térreo
Telefone: 225·8505 - Ramal 303
1) Comissões Temporárias paro Projetes do Congresso Nado·
oal

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PÜBLICAS - (CT)
(7 membros)

2) Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos
3) Comissões- Especiciis e de Inquérito, e
4) Comissão Misto do Projeto de lei Orçamentário (ort. 90-do
Regimento Comum)

2. Agenor Mario

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Ter'ças·feiras, às 10:Q0 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo l i Ramais 621 e 716

COMPOSIÇÃO

Presidente: Benedito Ferreira
Vice-Presidente: Vicente Vuolo

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes- Ro·
mal 674; Cleide Mario S.F. Cruz- Ramal !i98; Mauro Lopes
de Sé - Ramal 3 tO - Helena lsnord Accauhy Serres dos
Santos- Romal314; Elizabeth Gil Barbosa Vionna- Ramal
314; Nadir Ferreira da Rocha - Ramal 702.

SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1979

HORAS.

TERÇA
C.T.

SALAS
RUY BARBOSA
Ramais-621 e716

SALAS

ASSISTENTE

C.F.

GUILHERME

GUILHERME

C.S.P.C.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

LEI LA

ASSISTENTE

C.E.C.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

SÉRGIO

LEI LA

10,00
CAR.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

HORAS

QUARTA

09,30

C.S.N.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

C.C.J.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

SALAS

HORAS

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

ASSISTENTE

QUINTA

09,30

LEI LA

10,00
C.D.F.

MARIA
HELENA

10,00
C. A.

10,30

C. E.

C. R. E.

RUY BARBOSA

Ramais- 621 e 716
RUY BARBOSA
Ramais-621 e716
RUY BARBOSA

Ramais- 621 e 716
ANEXO"B"
Ramal- 484

C. S.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

LÊDA

1LOO

C. L S.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

LEI LA

12,00

C. R.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

MARIA
THEREZA

DANIEL

CÁNDIDO

FRANCISCO

FRANCISCO

10,30

SÉRGIO

11,00
CM. E.

RUY BARBOSA

Ramais -621 e 716

'
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CONGRESSO NACIONAL
RESOLUÇÃO N• I, DE 1979 (CN)
Aprova o III Plano Nacional de Desenvolvimento.
Artigo único.

É aprovado o III Plano Nacional de Desenvolvimento com as seguintes ressalvas:
RETIF!CAÇÀO

Na publicação feita no DCN (Seção II), de 6-12-79, página n' 6.485, na Ressalva n' 3, Capítulo V -

Seção 2,

Onde se lê:
do PLOCENTRO ...
Leia-se:
do POLOCENTR:O ...

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I -

ATA DA 35• SESSÃO, EM 14 DE ABRIL DE 1980

1.1 -

ABERTURA

1.2 -

EXPEDIENTE

1.2.1 -

Requerimentos

- N• 70(80, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da Declaração Conjunta
assinada pelos Excelentíssimos Senhores Presidentes João Baptista de Figueiredo e Alfredo Stroessner, em Assunção.
- N.., 71/80, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando
a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo ..A devolução da
espada de Lopez" de autoria do Senador Jarbas Passarinho, publicado no
Correio Braziliense de ontem.
1.2.2 ---Discursos do Expediente

SENADOR ALMIR PINTO- Importância da VII Conferência Nacional de Saúde, recentemente realizada em Brasma, à qual S. Ex• compareceu. representando a Comissão de Saúde do Senado Federal.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Homenagem de pesar pelo
falecimento dos Drs. Juvenal de Lacerda Gordilho e Hilton José Marques
Rodrigues.
SENADOR AGENOR MARIA - Os excessivos lucros auferidos
pelas empresas governamentais como fator de alimentação do processo inflacionário.
SENADOR PAULO BROSSARD, como Líder- Solicitando ao Sr.
Líder do Governo no Senado, esclarecimentos sobre notícias veiculadas

em órgãos da Imprensa, a respeito do percentual do próximo aumento da
gasolina e sobre a carga tributária incidente no litro daquele produto. Comentários sobre a valorização das ações da Companhia Vale do Rio Doce
nas bolsas de valores.
1.2.3 -

Requerimento

N9 72/80, de autoria do Sr. Senador Dirceu Cardoso, solicitando lhe
seja fornecida relação, com o montante respectivo, dos empréstimos solicitadÓs pela Presidência da Repúblicã. e dos que foram aprovados pelo Se-nado. Deferido.
1.2.4 -

Leitura de projeto

-Projeto de Lei do Senado n• 51(80, de autoria do Sr. Senador Henrique Santillo, que revoga o Decreto-lei n• I .284, de 28 de agosto de 1973,
que declarou o Município de Anápolis de interesse da Segurança N acional, e dá outras providências.
1.3 -

ORDEM DO DIA

-Requerimento n• 46(80, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, das ordens
do dia baixadas pelos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, alusivas
ao 16• aniversário da Revolução de 31 de Março de 1964. Aprovado.
- Requerimento nv 47 j80, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso
proferido pelo Senhor Presidente da República, João Figueiredo, no dia
31 de março de 1980, em comemoração ao 169 aniversário da Revolução
de 31 de Março de 1964. Aprovado.

872

Terça-feira 15

Abril de 1980

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II)

----------------------~·

- Redação final do Projeto de Lei do Senado 09 164/79, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que estabelece a uniformidade dos vencimentos das contas de luz, água e telefone em todo o País, e dã outras providências. Aprovada. À Câmara dos Deputados.
-Projeto de Resolução o9 4/80, que autoriZa a Prefeitura Municipal
de Araucãria (PR) a elevar em Cr$ 214.400.000,00 (duzentos e quatorze
mi!hões e quatrocentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Aprovado. À Comissão de Redação.
- Projeto de Resolução n9 5/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar em Cr$ 592.544.998,40 (quinhentos e
noventa e dois milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, novecentos e
noventa e oito cruzeiros e qua"renta centavos) o montante de sUa dívida
consolidada interna. Aprovado. A Comissão de Redação.
- Projeto de Resolução n9 12/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de João Pessoa (PB) a elevar em Cr$ 732.520.326,40 (setecentos e trinta e dois milhões, quinhentos e vinte mil, trezentos e vinte e seis cruzeiros e
quarenta centavos) o montante de sua dívida consolidada. Aprovado. Ã
Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n9 15/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB) a elevar em Cr$ 22.000.000,00 (vinte e dois
milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna. Aprovado. À Comissão de Redação.
-Parecer n• 1.165/79, da Comissão de Constituição e Justiça, que
conclui, com voto vencido dos Senadores Nelson Carneiro, Tancredo NeVes e Leite Chaves, pelo indeferimento do Recurso sjn9f79, interposto pelo
Senador Itamar Franco, da decisão do Presidente do Senado Federal, negando seguimento ao__ Requerimento de informações, de sua autoria, ao
Poder Executivo, referente a quotas do PIS, investimentos da CVRD,
dívida externa brasileira, empréstimos externos obtidos pela Light e participação da SI DER BRÁS no Projeto Mendes Júnior. Discussão encerrada,
após usarem da palavra os Srs. Itamar Franco e Murilo Badaró, ficando a
votação adiada por falta de quorum.
-Parecer n9 1.166/79, da Comissão de Constituição e Justiça, que
conclui, com voto vencido dos Senadores Nelson Carneiro, Tancredo Neves e Leite Chaves, pelo indeferimento do Recurso sjn9 f19, interposto
pelo Senador Itamar Franco, da decisão do Presidente do Senado Federal,
negando seguimento ao Requerimento de informações de sua autoria, ao
Poder Executivo, sobre o processo iniciado pela representação de Lynaldo
Uchoa de Medeiros contra ex-Diretores do Banco Central do Brasil e
sobre contrato celebrado entre Aço Minas Gerais S.A. e a firma American Medical Internacional. Discussão encerrada, ficando a votação adiada
por falta de quorum.
-Parecer n9 l.l67f79, da ComissãO-de Constituição e Justiça-,- que
conclui, com voto vencido dos Senadores Nelson Carneiro, Tancredo Neves e Leite Chaves, pelo indeferimento do Recurso sjn9f?9, interposto
pelo Senador Itamar Franco, da decisão do Presidente do Senado Federal,
negando seguimento ao Requerimento de informações de sua autoria, ao

Poder Executivo, sobre as características das agências do Banco do Brasil
SA. no exterior. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta
de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n' 90/79, de autoria do Sr. Senador
Franco Montare, que concede aos empregados domésticos férias anuais
remuneradas de trinta dias corridos, após cada período de doze meses de
trabalho. Aprovado, em segundo turno. A Câmara dos Deputados.
1.4 -

DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

SENADOR JOSE LINS- Aspecto da constitucionalidade do Projeto de Resolução n9 3/80, em tramitação no Senado, que reduz alíquotas
máXimas do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias.
SENADOR TEOTÓNIO VILELA - Gravidade das modificações,
determinadas pelo Ministro César Cais e aprovadas pelo Presidente João
Figueiredo, nas cláusulas atuais dos contratos de risco celebrados pela PETROBRÂS.
SENADO GILVAN ROCHA econôínico do País.

Panorama político e sócio-

SENADOR ITAMAR FRANCO- Dispensa de antigos trabalhadores da Companhia Mineira" de Eletricidade, pela CEMIG, sem a devida indenização.
SENADOR HENRIQUESANTILLO- Problema dos municípios
brasileiros considerados de interesse para a Segurança Nacional. Campanha de Mobilização Popular do povo anapolino em favor da eleição de
seu prefeito por meio do voto livre, direto e universal.
SENADOR DIRCEU CARDOSO - Relatório do Presidente da
CCPL sobre a produção de leite in natura no País.
1.5 -

COMUNICAÇÃO DA PRES!DlõNCIA

- Referente a não realização de sessão ordinária do Senado amanhã,
pelos motivos que menciona.
1.6 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2 RES

DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIO-

- Do Sr. Senãdor )osé Lins, proferidos nas sessões de 9-4-80 e
11-4-80, respectivamente.

3

MESA D!RETORA

4

LIDERES E VICE-LfDERES DE BLOCOS PARLAMENTA-

RES

5 -

COMPOSIÇÃO DAS COMISS0ES PERMANENTES

ATA DA 35~ SESSÃO; EM 14 DE ABRIL DE 1980
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDJ::NCIA DOS SRS- NILO COELHO E JORGE KALUME
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Adalberto Sena- Jorge Kalume- Aloysio Chaves -Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque- José Sarney- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins
-Marcos Freire- Nilo Co_elho- Luiz Cavalcante- Teotônio VilelaGilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto--~ Jutahy MagalhãesLomanto Júnior'--- Luiz Viana - Itamar Franco - Henrique Santillo Paulo Brossard.

São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 70, DE 1980
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição,
nos· Anais do Senado Federal, da .. A Declaração Conjunta" assinada em 11
de abril de 1980, pelos Excelentíssimos Senhores Presidentes João Baptista de
Figueiredo e Alfredo Stroessner, em Assunção, no Paraguai.
Sala das Sessões, 14 de abril de 1980.- Lourival Baptista.
REQUERIMENTO N• 71, DE 1980

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição,
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro nos Anais do Senado Federal, do artigo ~.A Devolução da Espada de Lopez;'
do Senador Jarbas Passarinho, publicado no Correio Braziliense. de ontem.
aberta a sessão.
Sala das Sessões, 14 de abril de 1980.- Lourival Baptista.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19-Secretãrio.
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- De acordo com o art. 233, § 1•,
do Regimento Interno, os requerimentos serão publicados e submetidos ao
exame da Comissão Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O Sr. Senador Itamar Franco
encaminhou à Mesa requerimentos de informações relativos a emprêstimos
externos autorizados pelas Resoluções n9s 36, de 1974 e 41, de 1977, ao Estado de Minas Gerais.
Nos termos do inciso VI do art. 239 do Regimento Interno, os requerimentos serão examinados pela Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Hã oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Pinto.
O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em sessão desta Casa, do mês próximo findo, tive oportunidade de fazer
um breve registro sobre a realização, nesta Capital, da 7• Conferência N acional de Saúde, realizada sob os auspícios do MinistériO da Saúde, no período
de 24 a 28 do mês pretérito, e que teve como local, o confortâvel auditório do
Palâcio do Jtamarati.
O magno conclave contou com aproximadamente 400 participantes, entre estes os representantes da Organização Mundial de Saúde e da Organização Panamericana de Saúde.
A sessão inaugural da Conferência teve a presidi-la Sua Excelência, o
Presidente da República, João Baptista de Oliveira Figueiredo, tomando assento à mesa diretora dos trabalhos, S. Ex•s os Srs. Senador Luiz Viana Filho
e Deputado Flãvio MarcíJio, Presidentes do Senado Federal e Câmara dos
Deputados, respectivamente, além dos Srs. Ministro da Saúde e da Previdência Social e os Presidentes das duas entidades internacionais de saúde já referidas.
O primeiro Oi'Ifdor da solenidad~, foi o Sr. Ministro da Saúde Waldir
Mendes Arcoverde, que iniciou o seu discurso, valendo-se de uma frase que o
Presidente Figueiredo pronunciara recentemente, em que afirmava: uo Brasil
vive uma intensa fase de construção. De construção no campo político, em
sintonia com os anseios maiores da Nação brasileira. De construção no campo econômico, para criar e distribuir a riqueza de maneira mais equitativa.
De construção no campo social, na busca de novos padrões de convivência
mais solidária e justa -a "fiiri de propiciar condições dignas de vida a cada cida~
dão".
Dentro dessa visão realista, afirmou a seguir S. Ex•, o Sr. Ministro da
Saúde: "Identifica-se o homem como objetivo fundamental, onde a saúde não
é simPlesmente uma condição desejável em si mesma, mas um requisito indispensável para o-desenvolvimento econômico-social. E ao setor Saúde. como
parte do setor social, cabe o cumprimento de funções transcendentais, que
çontribueiJ_l_p~ra__el~_y~~-? n_íyel ~e vida e aumentar as oportunidades econômicãS P-a~a--toda ã Poptilação". ----------Dando continuidade ao seu bem traçado_ pronunciamento, o Ministro
Waldir Arcoverde não se furtou de exaltar o mérito atribuído ao Dr. Halfdan
Mahler, Presidente da Organização -Mundial de Satide, pela sua atuiçâo
diante do inquietante panorama que tem a emoldurá-lo o conceito de atenção
primária da Saúde, disto resultando a decisão de que a 7• Conferência de Saúde passaria a ter apenas um tema único e central, subordinadC? a: "Extensão
das A ções de Saúde através dos Serviços Básicos'', tema este que, na verdade,
foi dissecado pelos conferencistas que se fizeram ouvir.
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d) requer a adoção de uma abordagem tecnológica, eminentemente humana e realista;
e) requer participação e não imposição, para uma participação
consciente da comunidade;
f) requer a eliminação por superados, das barreiras entre ações
preventivas e curativas da Saúde, entre o individual e o coletivo;
g) requer a concessão oportuna e suficiente de recursos financeiros, na certeza de que a inversão em saúde é lucrativa;
h) requer o comprometimento politico na ampliação de recursos para, em vez de díspender numa tecnologia de alto custo, dedí..
car maiores recursos à assistência básica para todos, dentro do que
recomenda o Professor Halfdan;
i) requer, por fim o desencadeamento de um processo de mudança nas instituições e principalmente nos indivíduos, para que estes assumam o papel de indutores e propulsores de tais mudanças."
Bastante aplaudido o pronunciamento do Sr. Ministro Arcoverde, pela
objetividade dos conceitos e seguranças nas citações, todos coexistindo com a
realidade nacional, como vamos também convivendo com a real defasagem
da economia da Nação.
Segundo orador da sessão de instalação da 7• Conferência Nacional de
Saúde, foi o culto Presidente da Organização Mundial de Saúde - Prof.
Halfdan Mahler.
Abordando o assunto ligado ao processo de formulação das suas estratégias de saúde, afirmou Sua Senhoria que os países devem ter na conta certos
princípios básicos, sobre os quais existe também um consenso mundial.
Acredita que, "para desenvolver a atenção primária de saúde como elemento chave para reorientar os sistemas de saúde e para alcançar a meta social de saúde para todos no ano 2000, é um grande esforço cuja responsabilidade é e deve ser sempre nacional".
Reportou-se à Declaração de Alma-Ata e às resoluções a respeito, aprovada pelos países na Organização Mundial de Saúde, representando uma manifestação histórica e coletiva de vontade política correspondente a cada pais,
o que, em caráter individual, significa traduzir em decisão e ação nacional tal
vontade coletiva.
Apreciando o desenvoivúnento dO nosso País, cie extensão quase continental, principalmente nos setores de comunicação e transportes, com grandes distânciaS3:illdá á\1 Cncer, e com uma população de quase 120 milhões de
habitantes, o Brasil, com a diversidade institucional com que se apresenta, dificulta, talvez, o funcionamento dos necessários mecanismos de coordenação
tanto intersetorial como iritra..seiorial. Acredita o Dr. Halfdan ~'que estes fatos fazem desta grande Nação um extraõràinário e riQuíssimo campo de ação,
do qual, sem dúvida, podem e deverão surgir valiosas experiências para be~
neficio de muitos outros países no mundo".
Por fim, fez sentir o Presidente do OMS que 'a atençao primária de Saúie -nãO j)Odefã desenVOlVei-fie~
de-seu-correto senúão -c-onceitu-at e·ope-;;.
rativo definido em Alma-Ata, sem a participação real e efetiva de outros setores. Do mesmo modo, a meta social de Saúde para todos, não se poderã alcançar com ação isOlada e independente do setor saúde".
Advertiu o eminente professor que ..a atenção primária de Saúde pode
desvirtuar-se logo nos seus passos iniciais ou pode degenerar no caminho do
seu desenvolvimerito e progressiva expansão. Este, o grande pei:igo presente e
de cuja existência hã de ter _plena cOnsciência".
6

-aentro

A declaração de Alma-Ata considi:1'a, como um dos componentes essen~
ciais mínimos da ..atençao primária de saúde, a educação do povo sobre os
principais problemas de saúde e sobre os métodos de prevenção e luta correspondentes".
Outros pontos mereceram consideração por parte do Dr. Halfdan que
terminou a sua brilhante conferência questionando a todos sobre se estavam
dispostos a dar prioridade absoluta e destinação dos recursos de saúde aos se~
tores sociais periféricos; a introduzir as reformas necessárias, a mobilizar e a
Na verdade, não é fácil obter-se a introdução de métodos que correspon~ informar indivíduos, famílias e coletividades, até a identificação plena com a
dama esses objetivos a um- preço que a Sociedade possa pagar, isto porque atenção primária de saúde... , e concluiu com estas palavras: "Quando os povos se unem para colaborar, podem surgir forças tão potentes e inesperadas
comenta o Ministro:
que, o que se havia considerado como mutável pode, na realidade, modificar..a) Requer coragem e determinação, em especial quando pro- se ou fundir-se. A força do desenvolvimento s_ocial é tão grande que alguém
curamos soluções mais econômicas para distribuir uniformemente tem que crer com Otimismo que a forçá-do bem haverá igualmente de triunfar
os escassos recursos;
em nosso mundo pleno de problemas".
Como se depreende dos poucos trechos que procurei destacar da confeb) requer inovação e não imitação, uma vez que inovar não é
só criar, é igualmente adaptar para fazer o melhor uso possível dos rência do Professor Halfdan Mahler, Presidente da Organização Mundial de
recursos existentes;
Saúde, são de uma clareza meridiana. tal a firmeza dos conceitos por ele emic) requer a conscientização do pessoal em torno de uma unida- tidos. Louve-se-lhe a cultura e a inteligência de que é portador e mais ainda, a
de de doutrina e ação;
experiência de uma vida dedicada aos problemas de Saúde do Mundo!
O Sr. Ministro da Saúde, ao referir-se ao clamor por uma revolução sucial na saúde pública, advogada pelo Dr. Halfdan, afirmou: "Temos que
romper as cadeias que nos fazem depender de uma tecnologia de saúde de uti~
Iidade social discutível e excessivamente complexa e custosa, desenvolvendo_
outro tipo de tecnologia mais adequada, que esteja tecnicamente bem fundamentada, resulte aceitâvel culturalmente e seja factível do ponto de vista financeiro".
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Coube a Sua Excelência o Senhor Presidente da República, encerrar a
solenidade e o fez pronunciando um bem elaborado discurso, do qual destacamas aqueles trechos que nos pareceram mais de perto ligados aos problemas de saúde. Começou o eminente homem público por dizer, que o seu governo considera o direito à saúde, corolârio natural do direitO à própria vida.
Eritende Sua Excelência que é dever do Estado prover as populações com
meios adequados à promoção da saúde e à prevenção da doença, e, está certo
da realidade de que ..só obteremos resultados duradouros em nosso esforço
na medida em que as comunidades interessadas participarem conscientemente na formulação, execução e avaliação dos progra~rrra_s d_e_saúde''. A cêttããrtura do seu bem elaborado discurso, o Senhor Presidente João Figueiredo assim se expressou: .. Particularmente importante, decisivo mesmo- para a alteração substancial do nível de saúde, é a expansão dos serviços de abasteci-_
menta d'água e saneamento básico". Ressaltou neste particular a atuação _doMinistério do Interior, cujã cOnferência- pionunciada pelo seu titular, serâ
também, aqui apreciada, para depois afirrilar que o- tempo é de ação. Mas,
ação coordenada, para eficiência do trabalho dispendido". Disse do apoio
que vem dando com os mais altos recursos jamais destinados ao programa
nacional de ações básicas de Saúde. E finalizou: ..A imensa responsabilidade
do sctor de saúde pode ser medida pelos números que a informam. Sua missão específica é melhorar a qualidade e prolongar a duração da vida de 120
milhões de brasileiros. Essa tarefa histórica, para fio rira nossa, nós haveremos
de cumprir".
Srs. Senadores:
A 7• Conferência Nacional de Saúde, instituída pelo Decreto n9 84.106
de 20 de setembro de 1979 estendeu-se do dia 24 ao dia 28 de ma:rço pretérito.
Na sua programação diária, váiiás-ConTerendstaS se fizeram ouvir Sobre
o.s maiS diferentes temas, todos girando em torno do tema único da Coriferência. __
-"Extensão das Ações de Saúde através dos Serviços Básicos", cujos trabalhos
compreenderiam:
a) exposições pelos Ministros de Estado integrantes do Conselho de Desenvolvimento Social e por Secretários de Saúde de três Estados: Bahia, São
Paulo e Pará;
b) painéis para discussão em plenário de dois tópicos especiais do tema
central; e
c) grupos de debates sobre assuntos específicos relacionados à extensão
de cobertura de saúde e, particularmente, aos vários aspectos do atendimento
primário de saúde.
Assim, vamos encontrai entre os conferencistas, os Exm9s Srs. Ministros: Mário David Andreazza- do Interior, Murilo Macedo -do Trabalho, Eduardo Portella -da Educação e Jair Soares - da Previdência Social.
O Ministro da Saúde, Waldir Arcoverde, pronunciou a sua conferência na so~
lenidade de abertura.
Sr. Presidente e Srs. Senadores- continuarei com este modesto relato
que me propus fazer ao Senado, como representante da Comissão de Saúde
junto àquele conclave, que me pareceu a sua realização oportuna e de alta
qualificação -científica.
Assim, trarei aoS meus ilustres pares, considerações que foram despendidas pelo Sr. Ministro do Interior, Mário David Andreazza, ao plenário da
7• Conferência Nacional de Saúde, Ministério este que se tem feito presente,
quando necessário, na promoção da saúde da população brasileira, principalmente, em três níveis de ações, que se complementam, e, ao mesmo tempo,
apresentam aspectos convergentes.
Ao enumerar o primeiro nível disse o Sr. Ministro que a atuação do Ministério volta-se para a criação de empregos e para uma melhor distribuição
de renda, procurando para tanto fortalecer a economia regional atenuando,
assim, os desníveis iriter-regionais de desenvolvimento.
Em um segundo nfvei - voltam as ações do Ministério para a melhoria
das condições de vida da população, por intermédio de medidas que visem à
ampliação da oferta, nos campos da habitaçãO, do saneamento, da educação,
da previdência e assistência social, entre outros, valendo-se para isto, da ação
conjugada do BNH e do DNOS, uma vez que se preocupa no momento, também, com a implantação do programa PRO MORAR voltado para a recuperação de áreas alagadas e de construção de habitações populares,
Em um terceiro nível, mencionaria as ações de saúde propriamente ditas
e que são levadas a efeito pelo Ministério do Interior, principalmente através
dos programas especiais como o POLONORDESTE e o POLAMAZÓNIA
em articulação com as Secretarias de Saúde dos Estados.
Realçou o Ministro Andreazza na sua aplaudida conferência os programas de saúde e saneamento nas comunidades indígenas, executados através
da FUN AI e, ainda mais, o êxcelente desempenho da Fundação do Projeto
Rondon e sua efetiva integração ·ao processo de desenvolvimento brasileiro. -
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MenciOne-se, por jUStiça, o trabalho da SUDAM no setor saúde, em barmania com o Plano Básico da Ação Sanitária para a Amazônia, mobilizando
esforços para solução dos problemas da região, promovendo o desenvolvimenta de atividade de assessoram ente, junto às Secretarias de Saúde, de imptementação e apoio aos laboratórios de sauaCPública, de interiorização de
ações de Saúde e Saneamento, da capacitação de recursos humanos, do combate às doenças transmissíveis, da assistência médico;.sanitárür;-do saneamento-- geral e do saneamento básico e de pesquisas de interesse biomédico.
Esta a -vafibsíssima Contribuição - assim podemos dizer que o Ministério do Interior empresta ao Setor Saúde podendo-se por isto avaliar a
importância:- de um trabalho integrado entre Ministérios afins, como logo a
seguir veremos o desempenho harmônico- do Ministério do Trabalho, quando
o seu titular Ministro Murilo Macedo, iniciando a sua brilhante conferência
no conclave Nacional de Saúde, assim se expressou: c.A Saúde como a Educação foi dUrante muito tempo considerada como um bem de consumo. Só
recentemente os especialistas em recursos humanos ampliaram sua co_ncepção
teórica a respeito do papel da Saúde e da Educação no Desenvolvimento
Sódo-Econô~_ico -de modo a considerá-las simultaneamente como Bens de
Consumo e de Investimento".
"Analisando-se_ do popto de vista do Consumo, de fato, o h()mem se beneficia c se satisfaz individualmente, toda vez que adquire mais Educação e Saúde. Educação _e..Saúac _e.roporcionaram melhor dominio do mUndo fisico e social e abrerri inúmeras-·persp-ectivas iridividuais no mercado de Trabalho. En·
firii, EduçâçãO e Saúde pr9movem o Homem!" Foram estas senhores Senado-

res_as-pàlavras Primeiras do Ministro Murilo Macedo, pronunciadas, quando
da _sua brilhante conferência, _que encantou os presentes· àquele auditório,
onde se realizava o magno certame científico.
Despendendo conceitos outros, Sua Excelência apontou as várias semelhanças em suas dimensões sociais éritre Educação e Saúde. As duas constituem investimentos que se ·realizam no mesmo indivíduo.
E enfatizou: uos países ·que mais avançaram no mundo contemporáneo
perceberam rapidamente que, para o pleno desenvolvimento da sociedade,
mais relevante do que o estoQue de capital fisico é a quantidã-ae e a qualidade
do capital humano disponível em cada momento histórico.- Mais importante
do que a máquina é o Homem. Mas não é qualquer tipo de Homem. O que
realmente se conta para o desenvolvimento é o Homem educado, é o Homem
hígido. Dentro dessa concepção de investimento, a saúde do trabalhador
constitui-se em um dos elementos absolutamente e-ssenciais para o desenvolvimento.
Quãilto mais saudável mais Piodutivo é o trabalhador, e, portanto, mais
alta é a taxa de retorno do investimento realizado na Saúde. Quanto meno~, saudável, menos produtivo é o trabalhador e, portanto, maior é o seu p~so
como elemento de consumo na sociedade."
Demorou-se o Sr. Ministro na demonstração do que represent~ os investimento na Saúde, que, sem sombra de dúVidas propiciam mais,e·melhor labor ao setor produtivo.
Foi um alentado trabalho que prendeu a atenção dos partiCÍpant~ presentes ao auditório pelo disciplinamento_ dÕ assunto, sobre o qti.al se propôs
dissertar, o eminente homem público. O ilustre Ministro Eduardo Portella, com a sua perfofmance de intelec~
tual, dissertou Sobre: uParticipação do Ministério da Educação e Cultura, na
Extensão dos Serviços Básicos de Saúde".
Q_ Sr. Ministro da Educação e Cultura começou sua aplaudida palestra
por dizer que na atual etapa do desenvolvimento social, político e econômiCo,
se torna importante a presença do setor educacional na discussão sobre a extensão de serviços básicos de saúde, ligado que está por dois elos fundamen·
tais: ..como formador dos recursos humanos necessários e, também, porque a
extensão de cuidados de saúde atingindo as faixas mais carenteS da população, terá um impacto positivo sobre os programas educacionaiS, culturais e
desportivos, visando as áreas de maior pobreza".
Ao reportar-se aos serviços básicos de saúde, educação no meio rural
e nas periferias urbanas - S. Ex• frisou: "No caminho em busca da promoção social, especialmente dos mais carentes, os serviços de Saúde sob a égide dos Ministêrios da Saúde e da Previdência Social, em proposta conjunta,
resolveram instituir o Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde
(PRO-SAÚDE) que deverá permitir a universalização do atendimento das
necessidades básicas de saúde da população, projetando-se como instrumento
de mobilização comunitária". Reconhece dessa forma o Sr. Ministro Eduardo Portella a necessidade premente, e por que se tem descurado!... à formação de Recursos humanos para os Serviços Bâsicos de Saúde, ponto de
convergência entre os Ministros .da área de Saúde e o Ministério da Educação, utilizando-se inclusive os cursos supletivos que através do setor educacional poderá contribuir para a formação e reciclagem de agentes de saúde.
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Alinhou como atividades prioritárias do MEC, especialmente em relação ao
J9 e 29 ciclos, o desenvolvimento integrado com os Ministérios da Saúde e da
Previdência e Assistência Social, dos seguintes projetes:
--Reavaliar as profissões e ocupações na área de saúde.
-Aperfeiçoar a Habitação Básica em Saúde, prevendo sua terminalidade, mediante complementação de estudos.
- Definir estratégias para experimentação de metodologias
aplicáveis ao processo de formação de recursos humanos para a saúde.
--Desenvolver estudos que permitam identificar os problemas
que interferem no desenvolvimento de uma ação integrada: sistenia
formador versus sistema utilizador de recursos humanos para a saú~
de.
- Dinamizar os Programas -de Saúde (conteúdo curricular
obrigatório - Lei n• 5.692/71, art. 7•).
-Definir estratégias que orientem os sistemas de ensino a planejar os programas de saúde, buscando compatibilizá-los com as necessidades do meio, do aluno e com os recursos existentes para a elaboração do material adequado.
O tema da Conferência do Exmo. Sr. Ministro da PrevidêiJ.cia S_ocial foi
o seguinte: Extensão da CObertura por Sei'Viços Básicos de Saúde.
Fazendo_ S. Ex• inicialmente uma apreciação sobre o esforço do povo
brasileiro perseguindo o almejado desenvol.vimento econômico, forçoso seria
reconhecer a persistência das disparidades regionais e das desigualdades entre
grupamentos sociais. As modificaçõc:s ocorridas na sociedade, teriam, necessariamente, como realçou o Ministro ..reperCussão direta ou indireta sem as
condições de vida de toda a população, por extensão, sobre seu quadro sanitârio, corroborando as observações de estreita relação entre economia e saúde".
Sobrepõe-se ao processo de crescimento econômico e o usufruto quedessa condição decorre e ainda ao elenco de patologias jâ existentes; novos agen:tes causais e novas entidades nosotógicas, destacando-se as condições de morbi -mortalidade ligadas ao trabalho, aos modos estressantes de vida e a mobilidade ligadas ao trabalho, aos modos estressantes de vida e a mobilidade
ela população.
Observa a seguir, quão complexo o processo saúde/doença para depois
concluir que a introdução da tecnologia médica, sofisticada e onerosa, não
tem sido acompanhada da melhoria significativa nos níveis de saúde da popu~
lação, não obstante haverem as despesas quintUplicado no âmbito do seu
Ministério e saber-se fixado, para o setor de saúde, para o ano em curso, recursos da ordem _de 230 bilhões de cruzeiros. Reco_n,hece o Sr. Ministro a legitimidade e a justeza das necessidades e aspirações em termos de saúde, da sociedade brasileira e de modo especial, aquelas encontradas nas camadas carentes da população.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Do sucinto relato que apresento ao Senado, sobre o que foi em linhas gerais a 7• Conferência Nacional de Saúde, poderão os Senhores Senadores
aquilatar a importância do Conclave, no que tange a abrangência dos temas
apresentados e discutidos pelo Plenãrio, devendo ressaltar neste momento,
que não consta da minha apreciação todas as teses constantes do programa
oficial da Conferência. Cingi~me apenas aos pronunciamentos feitos pelo Excelentíssimo Senhor Pr:esidente da República, Ministros de Estado e Presidente da Organização Mundial de Saúde. Oportunamente, abordarei comentários sobre as palestras pronunciadas pelos Secretários de Saúde dos Estados
de São Paulo, Bahia e Pará, quando apresentarei o enfóque-dado na sua preleçào pelo Secretãrio do Estado Marajoara, em que pôs a nu, a verdadeira situação Sanitária da Amazônia, com o perigo de saúde dos desbravadores expostos a Malária, Tuberculose, Hanseníase, as quais acrescente-se a Doença
de Chagas e a Esquistossomose, Febre Amarela e1 Arboviroses identificadas
em número cada vez mais significativo.
Achei da maior importância ·a concretização da 7• Conferência Nacional ,
de Saúde e por demais salutar é a obrigatoriedade imposta pela Lei n9 378, de
13 de janeiro de 1937 para que essas conferências se realizem bienalmente, o
que infelizmente, não vinha acontecendo, vez que, daquela data-a esta parte,
foram convocadas pelo Governo Federal, nos anos de 1941, 1946, 1954, 1967,
1975 e 1977, as duas últimas como se vê, dentro do prazo estipulado dos dois
anos.
Não deixa de ser uma excelente oportunidade para aferição da situação
sanitãria do País, no seu todo esses encontros de alto nível, especialmente,
por termos pleno conhecimento de que muita cousa precisará ser feita no setor saúde, levando-se em conta o esforço integrado dos Ministérios afins com
o da Saúde, num trabalho que resultados positivos poderão advir,
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Este, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o meu desempenho embora modesto, mas que achei por bem, trazer a esta Casa como participante da 7•
Conferência Nacional de Saúde, realizada em março último, no Distrito Fe~
dera!.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIPENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nadar Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SI;. Lê o seguinte discurso.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Bahia perdeu dois dos seus mais dignos filhos: Juvenal de Lacerda
Gordilho, a 5 de fevereiro e Hilton Josê Marques Rodrigues, a 13 de março,
do corrente ano.
Juvenal de Lacerda Gordilho, médico formado pela Faculdade de Medicina da Bahia, era Docente da Cadeira de Clínica Cirúrgica e foi Assistente
do saudoso Professor Edgard Santos, ex-Reitor da Universidade Federal da
Bahia.
Juvenal Gordilho, era estimado pelos traços de sua personalidade onde
se destacava o seu temperamento alegre e permanente bom humor, grangeou
a estima de quantos o conheceram. Era uma criatura humana extraordinária.
Foi meu Professor naquela tradicional Faculdade e contei sempre com a
sua estima e apreço.
_Hilton José Marques Rodrigues, era Professor da Escola de Adminisw
tração da Universidade Federal da Bahia, Engenheiro do Departamento de
Estradas de Rodagem da Bahia. Foi Subchefe e Chefe da Casa Civil da Presidência da República à época_ em que o nosso Presidente, Senador LLJ.iz Viana,
era Ministro-Chefe da Casa Civil do. Presidente Humberto de Alencar Castello Branco.
Exerceu, também, as funções de _Chefe .da Casa Civil do Governo Luiz
Viana, na Bahia, e Presidente do Banco do Estado da Bahia, no Governo Antônio Carlos Magalhães.
Formado pela Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia, o
Professor Hilton José Marques Rodrigues fez o curso de Mestrado, na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos.
Como amigo que era de ambos~ lamento profundamente estas perdas irreparáveis para a sociedade baiana, da qual eram figuras destacadas, na medicina, na economia, na administração e na cultura, daquele Estado.
O Sr. Lomanto Júnior (PDS -

BA) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE)- Ouço o eminente Senador Lomanto Júnior.
O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Senador Lourival Baptista, desejo
associar-_me às justas homenagens que V. Ex• presta à memória de dois grandes baianos. Tive o privilégio de ser amigo de ambos. Juvenal Gordilho, professor admirável da Faculdade de Medicina, chefe de família exemplar, era
sem dúvida um homem lhano e uma das figuras marcantes não só da medicina como em outroS setores da sociedade baiana. O Professor Hilton Rodri·
gues, jovem ainda roubado ao nosso convívio, deixa marcante a sua passagem na vida pública do Estado. D_esejo, pois, associar-me às homenagens que
V. Ex• presta; o falecimento daqueles dois eminentes conterrâneos foi muito
sentido por todos os seus conterrâneos, por to·dos que admiravam aquelas
duas vidas a serviço da terra onde nasci.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE)- Sou muito grato a V.
Ex•, eminente Senador Lomanto J~nior, pelo depoimento que dá a respeito
dos saudosos Juvenal de Lacerda G9rdilho _e Hilton José Marques Rodri·
gues, dois ilustres baianos, amigos de V. Ex• e pelos quais sempre nutri uma
grande amizade. O. seu aparte_ é um testemunho do quanto V. Ex• também os
estimava. Foram duas personalidades marcantes. cada um na sua profissão,
que deixaram saudades.
Ao registrar a dolorosa ocorrência verificada com o falecimento daque~
las duas insignes figuras, que honraram as tradições da Faculdade de Medicina e da Escola Politécnica da Bahia e tanto-dignificaram os cargos e funções
que exerceram, deixo consignado, nos Anais do Senado, o meu profundo pesar aos seus familiares consternados e à Universidade Federal da Bahia, à
qual pertenceram como professores.
Sr. Presidente, faço este breve registro, num preito de saudade a duas
pessoas a quem era ligado por velhos laços de amizade e que me eram chegadas ao coração. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Antes de conceder a palavra ao
orador seguinte, quero, em nome do Presidente efetivo desta CaSa, Senador
Luiz Viana, e no meu -próprio, eu que fui discípulo de Juvenal Gordilho e
grande admirador de Hilton Rodrigues, colaborador do Governo Luiz Via~
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1:: de seu perguntar, Sr. Presidente e Srs. Senadores: por que o nosso
na, trazer minha solidariedade e grande emoção ante o desaparecimento de
duas figuras marcantes da vida baiana. Sem nenhuma dúvida, Hilton Rodri- orçamento, a cada ano, é superavitário? Onde se viu uma nação em dificuldades com o seu orçamento superavitário a cada ano? E não tem de ser diferengues e Juvenal Gordilho irão fazer falta à Bahia de hoje.
te.
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.
Para ilustrar este meu argumento: o automóvel - tomando por base o
O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS - AL)- Desisto da palavra, Sr.
sedan Volkswagen custava, em 1978, Cr$ 71.390,00. Passou a custar, agora
Presidente.
em 1980- e estamos no início do ano- Cr$ 150.199,00, ou seja, Subiu mais
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se- de 100%. E o imposto que incide sobre esse automóvel é de 49%. De cada
nador Agenor Maria:.
Volkswagen que anda pelas ruas, o Governo fica com mais de Cr$ 50.000,00
O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN. Pronuncia o seguinte discur- de impostos. Se o valor desse automóvel subiu mais de I 00%, a arrecadação
mãHf do que duplicou.
so. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não tem cabimento o imposto cobrado ad
O que me traz à tribuna, mais uma vez, é o problema da inflação.
v-aforem, com esta inflação astronômica e galopante. O imposto cObrado ad
Chegamos a um ponto em que se faz necessário o Governo tomar provi- valorem mostra, na realidade, o orçamento superavitário e as classes trabalhadências, a começar por ele.
doras, as classes produtoras, em situação de dificuldades. O reflexo dessas diA ELETROBRÁS, no ano de 1978, teve um lucro de 14 bilhões de cru- ficuldades é a queda moral, é a violentação da família, ê a queda da religião.
zeiros; não conformada com este lucro, elevou a taxa de luz de 104 para 217,80 São os valores éticos e morais da sociedade brasileira- a família e religiãocruzeiros ·ou seja, elevou a energia em mais de 109%, quando o salário aumen- que estão cambaleando, por força de um regime onde o modelo econômico
tava apenas 89%.
não só é extorsivo, não só e abusivo, como a cada dia mata e assassina os vaÉ de se perguntar, Sr. Presidente eSrs. Senadores, por que o GOverno, lores éticos e morais da nossa sociedade.
através de uma de suas empresas, com esta inflação terrível que a cada dia arTrago à tribuna, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a documentação hâbil
rasta a Nação para o caos, ê o primeirO a inflacionar, elevando o custo da - o balanço da ELETROBRÁS, que cinicamente confessa um. lucro, em
energia de mais de 109%, quando o salário subiu 89,2%.
1979, de 54 bilhões, 170 milhões e 56 cruzeiros.
Por que, então, esse lucro sobe mais de 400%? Porque a energia foi auO Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- De urna só vez, no mês de nomentada em mais de 100%.
vembro, aumentou em 55%. De uma só vez!
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que é o Governo estâ entendenO SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Senador Paulo Brossard, do? Onde está a concepção humanista do Governo? Onde estã o sentimento
os jornais de domingo anunciavam a preQcupação de vários empresários bra- da realidade nacional do Governo?
sileiros, entre eles o Sr. Antônio Ermírio de Moraes que afirma ser necessário
A ELETROBRÁS, que é uma empresa nossa, ganhou, no ano de 1978,
que o Go_verno faça sacrifícios, e respórisabiliza o atual Governo por esta in- importância superior a quatorze bilhões de cruzeiros. Portanto, não entendo
flação. Diz ele que não compreende a razão de o Pais construir grandes obras essa mesma empresa elevar o custo da energia em mais de 100%, ou seja, aci~
sem Utilizar a poupança interna. Só fazemos as coisas com recursos adquiri- ma da elevação do salário do operário, do trabalhador brasileiro.
dos no exterior. Isso só aumenta a nossa dívida_ e~terna.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Muito bem!
A ELETROBRÁS ganhou no ano de 1978, 14.124 milhões de cruzeiros
e, achando pouco, tomou emprestado em moeda estrangeira, no exterior, a
O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - fi um documento que,
importância de 12.983 milhões e ainda eleva o custo da energia a mais de publicado na imprensa sábado, domingo e segunda-feira, demonstra o descaso do Governo para com a familia brasileira, demonstra o descaso do Gover109%.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o empresário Sr. Antônio Ermírio de no para com a fome, para com o sofrimento e para com a marginalização de
Moraes, líder da maior empresa deste País, tem toda a razão quando vem milhões de criaturas que tirani o alimento da mesa para pagarem a energia
para a imprensa dar conhecimento das suas preocupações.
cada vez mais cara.
O mais grave, Sr. Presidente, é que a ELETROBRÁS tomou ainda um
O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Senador Agenor Maria, V. Ex• empréstimo, em moeda estrangeira, no valor de Cr$ 19.178.000.942,00. Pelo
poderia me conceder um aparte?
amor de Deus! O lucro auinentou em mais de 400%, diminuindo o alimento à
O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Com o maior prazer darei mesa de quem trabalha e produz neste País, e ainda aumenta o endividamen~
to externo da Nação!
o aparte em seguida.
Tem razão o Sr. Antônio Ermínio de Moraes, Diretor·Superintendente
Outro empresário, o Sr. Barnabé Soares, um dos principais articuladores do Grupo Votorantim, conforme publicou ontem a imprensa:
da candidatura de Luiz Eulário Bueno Vidigal à Presidência da FIESP, fri"O empresário brasileiro já está desesperado com os anúncios
sou, em seu discurso, que o setor testemunha atualmente um aumento de difipermanentes de alteração na polftica econômica do Governo. Seculdades em todos os níveis: '"O crédito não estável, a inflação, as matériasgundo ele, uma boa utilização dos imp'ostos arrecadados diminuiria
primas caras, o transporte oneroso, a pressão da burocracia do Estado, baixa
pelo menos em 50% a inflação atual."
qualidade dos insumos, são problemas que nos afligem. Mas, agora, um outro fantasma nos assusta: a insegu-ránça". Em sua opinião, .. vem se acentuanRepare bem a Casa que não é o PMDB quem diz.
do um clima de intranqíiilidade em todos os setores da vida nacional".
O Sr. Paulo Brossard (PMDB -

A insegurança da Nação.

O Sr. Paulo Brossard (PMDB -

RS) -

fi verdade.

RS) -

Muito bem!

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN). Quem diz é o Sr. Antônio
ErmíriO de Moraes: "uma boa aplicação dos recursos oriundos dos impostos
diminuria a inflação em mais de 50%".
Si. -Presidente e Srs:- Senadores. não entendo, pois não hã lógica nem sentido que a ELETROBRÁS venha aumentar o imposto da energia acima, mui·
to acima do que já foi. aumentado o salário de operário brasileiro.

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- A insegurança, Sr. Presidente e Srs. Senadores, quem diz não é a Oposição, quem diz é o empresário
brasileiro, quem diz é o Sr. António Ermírio de Moraes, líder e um dos maiores empresários deste País. Quem diz não é a Oposição, quem diz é o próprio
balanço da ELETROBRÁS publicado nos jornais desta semana.
O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- V. Ex• me permite, Senador
A ELETROBRÁS ganhou líquido, no ano de 1978, 14.124 milhões de
cruzeiros e eleva o custo da energia em mais de 109%, acima dos salários da Agenor Maria?
grande maioria de assalariados brasileiros. Então, o Governo não está colaO SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Com muito prazer, nobre
borando, o Govetno não eStá participando dessas dificuldades.
Senador Itamar Franco.
Assim sendo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, venho à tribuna trazendo
O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Senador Agenor Maria, V. Ex•
esses comprovantes e perguntando à Liderança do Governo aqui presente: o
fala da ELETROBRÁS, Ainda hoje vou abordar uma das suas coligadas, as
que o Governo está pensando do futuro deste País?
Centrais Elétrícas de Minas Gerais, baseado exatamente no Relatório da
Enquanto o salário subiu 89,1%, a colhetadeira SLC subiu 100,88%; o ELETROBRÁS. A CEMIG teve um lucro líquido de mais de 2 bilhões de
óleo Diesel subiu 57,93%, o frete subiu 100%; o adubo NPK subiu 137,50%, o cruzeiros. Vejamos o que ela está fazendo na minha cidade, na cidade de Juiz
inseticida Endrex subiu 115,38%; a farinha subiu 116%; a banha subiu 154%; de Fora. Está dispensando trabalhadores sem a devida indenização, trabalhaa manteiga, 128,14%.
dores que ali permaneceram, durante a encampação da antiga Cia Mineira de
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Pois bem, a classe assalariada está morrendo de fome. Quem vive de renEletricidade. Esses trabalhadores estão recorrendo à Justiça do Trabalho.
Quando V. Ex• fala do Relatório da ELETROBRÁS e quando leio nesse Re- da fixa neste País ou de salário estã às portas do desespero. Mas, a receita, o
latório que uma empresa coligada- a CEMIG, tem um lucro de mais de 2 orçamento, o tesouro, a arrecadação ê superavitária, sobe a mais de 100% o
bilhões de cruzeiros e dispensa empregados que ali estavam desde 1920, sem imposto sobre automóveis. Todo produto que sobe neste Pafs, na proporção
pagar a devida indenização, realmente, Senador Agenor Maria, é para ficar- em que ele sobe, sobe tambêm a arrecadação. Não precisa mais estabelecer
imposto, ele é cobrado, repito, ad vaiorem. Se o carro custava, como o Volksmos triste neste País.
wagem, 71 mil e 300 cruzeiroS e passa·-para 150 mil cruzeiros, automaticamenO SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Muito obrigado, Senador
te o Governo está arrecadando mais do que o valor do carro no afiO P?SSado.
Itamar FranCo.
E uma barb-aridade. O GoVerno ãrrecada, este ano, de um Volkswagem, em
tributo, muito mais do que o valor total do carro no ano passado.
O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - V. Ex• me permite?
Desde que aqui cheguei, não tem sido outra coisa a minha preocupação
RN) - Só um momento.
senão a respeito desse tributo, que é um tributo desleal, desonesto; o povo.
Agora, no dia 19 de abril, elevaram ..se os custos das passagens de avião.
não tem como sofrer essa inCidência tributária, pois o povo está pobre, a
O que dizem aS companhias de aviação?
Nação está pobre. E o nobre Senador Paulo Brossard disse muito bem, um
"A partir do dia 19 de abril as tarifas dos vôos domésticos so- dia desses, que há um fosso profundo entre a Nação e o Governo. O fosso é
frerão reajuste de 13,1%, motivado pelo aumento do preço dos com- isso, o fosso é esta realidade.
bustíveis da aviação e pelo reajuste cambial".
Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, vim à tribuna para pedir ao GoReajuste cambial é sinónimo de inflação. O reajuste cambial, a minides- verno que ele veja e sinta esses números. A greve de São Paulo já agora não é
mais uma greve, na minha concepção, de interesse social. A greve de São Pau~
valorização do cruzeiro, é quinZenal! Se essa minidesvalorização de nossa
lo, hoje, é feita porque o Governo está fraco. O Governo está perdendo acremoeda ~ quinzenal, se ela é sinônimo de inflação, então esse modelo cambial
dibilidade, porque a greve que está acontecendo em São Paulo é tendo em visvai arrastar o Pais para uma situação irreversível.
ta ao lucro da produtividade.
Em 1975, no ano em que cheguei aqui, o salário do meu Estado era de
Sr. Presidente, Srs. Senadores, lucro de produtividade neste País é muito
CrS 376,80. O salário no Nordeste, em 1975, era de CrS 376,80. Pois bem,
heterogêneo, não há homogeneidade. E eu provo: todos os produtos que são
com esse salário o Operário comprava 17 quilos de café, que custava, naquela
época, Cr$ 22,00 o quilo; comprava 20 quilos de carne, que custava naquela comercializados, industrializados e trabalhados neste País por firmas que
época, Cr$ 18,00; comprava 53 quilos de feijão, que custava; naquela época, produzem na base de moedas fortes, que seja a libra, que seja o dólar, que seja
o marco, a contabilidade dessas firmas é feita tomando por base essas moeCr$ 7,00; comprava 91 quilos de arroz, que custava, naquela época, Cr$ 4,10;
das. Sim, na contabiLidade de qualquer firma aqui no Brasil que trabalhe na
comprava 171 quilos de açúcar, que custava naquela época, Cr$ 2,20; comprava 327 quilos de sal, que custava, naquela época, Cr$ 1,20. Muito bem. Se base de moeda forte, que seja o marco, que seja o dólar, que seja a libra, os
balanços são feitos tomando por base justamente o valor dessas moedas.
o salário se mede pelo que se compra em utilidades e com o salário de 1975 se
Pois bem, o carro elevou-se 110,6%, porque eles trabalham tendo em viscompravam essas utilidades nessa quantidade, quanto compra o salário de
1980, que agora, para a minha Região, é de CrS 2.100,00? Vamos ver quanto ta a contabilidade do dólar- no caso do Volkswagen, do marco; o endrex
compra esse salário que, na minha concepção, atinge a medula, vai lá profun- também, que ê um produto de multinacional, elevou-se em 115,3%; o cigarro
damente no seio da família; s~a muito profundamente no desequilíbrio dos elevou-se 94%. Interessante ê que o imposto sobre o cigarro é 70,7166%, ou
nossos valores. O que é que ele compra? Ele compra agora, no começo de 80: seja, quase 71%. O cigarro elevou-se de Cr$ 18,00, agora, em 1979, e em maio
17 kg de cate; carne apenas 15 kg; feijão, 39 kg; arroz, 87 kg. O único produto vai para Cr$ 35,00. O imposto arrecadado do cigarro será de mais de 130%,
que ele compra um pouco mais é o açúcar, que em 1975 se comprava 171 e ou seja, sobre o faturamento da:s comparih-ias de cigarro, neste ano de 1980,
136% a mais deste faturamento será do Governo. Pelo amor de Deus, se esse
agora compra 175kg. O sal, que ele comprava 327, passou para 262 kg.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, estes dados precisavam ser contestados faturamento cresce numa soma superior a mais de 100% e se o imposto elevapelos Vice-Líderes, pela Liderança do Partido do Governo. Desejava eu que se a mais de 100%, por que, ainda, precisar tomar dinheiro emprestado do exum representante do Governo nesta Casa dissesse por que a ELETROBRÃS terior para crescer a nossa dívida externa e, com ela, aumentar a nossa depentem que fazer esse lucro absurdo em cima de um operário que está compran- dência? Sim, aumentar a nossa dependência.
Enquanto esses produtos que são trabalhados e manipulados na base da
do menos feijão, menos farinha.
moeda forte - o cigarro, o carro, o endrex - subiram, todos eles, mais de
O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte?
100%, o ã.çúcar subiu apenas 37,25%, e os donos das usinas lá do Nordeste esO SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - V. Ex• vai-me permitir tão, todos eles, às pOrtas da falência.- Eu me perguntava como nós podemos
conceder o aparte ao nobre Senador Gilvan Rocha, que me pedira anterior- conciliar o lucro de uns a mais de 100%, como o lucro do Governo, em alguns
mente.
produtos, em termos de tributos, em mais de 100%, com o lucro do produtor
de açúcar em 37%? Corno nós podemos conciliar uns ganhando demais e ouO Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Nobre Senador, queria referir-me ao
tros ganhando de menos? Como nós podemos conciliar uns com salário de
próprio discurso de V. Ex•, quando fala dos lucros das empresas estatais. Esta
300 a 400 mil cruzeiros por mês com outros que ganham o salário mínimo?
semana, tive oca:sião-- de acompanhar algÜns funcionários aposentados do
E, agora, relembro um assalariado, funcionário da COSERN, no Rio
Banco do Brasil, do meu Estado, aqui, à Junta de Conciliação e Julgamento
da Justiça do Trabalho. Veja Excelência, o Banco-do Brasil fazendo com que Grande dp Norte. Cheguei ao Municfpio de Santa Cruz para criar a Comisfuncionários- a:posenlãdos venham do Estado de origem a Brasflia brigar por são do PMDB. O meu carro baixou o pneu e tomei um carro de praça, para ir
um direito adquirido, a que aquela instituição se nega por esse capricho .que à casa de um vereador do antigo MDB. A esposa do vereador disse-me que
parece irradiar do Governo, de tratar mal os seus funcionârios, de tratar mal ele se encontrava na casa da mãe dele. Diri.Si-me à casa da mãe desse vereaquem ê assalariado neste Pafs, porque todos nós sabemos que o Banco do dor, e Iâ ele me dizia: "Senador, não posso ficar no PMDB, porque a minha
Brasil, hoje, é o oitavo banco do mundo; todo~ sabemos que o custo do di- esposa foi nomeada professora pelo Governo". À vista disto, eu disse para
nheiro que ele empresta é praticamente zero; todos sabemos que o lucro do ele, na presença do motorista: ..Vou à casa do outro vereador", ao que ele
Banco do Brasil é, na realidade, talvez, o maior do mundo. O lucro, então, se me respondeu: "Não adianta ir, porque a mulher do outro foi, também, nocompararmos com os custos dos seus funcionários, ê um absurdo, nobre Se- meada professora".
nador. Vê V. Ex• que parece haver um capricho do Governo: mesmo naque:E: muito grave, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ê muito grave. Estamos
las empresas que dão lucros fabulosos, os assalariados brasileiros têm que so- no primeiro ano de Governo e os governadores jâ estão preocupados com as
frer a famigerada política de contenção de renda desse mágico sem graça que eleições de 82; primeiro ano de Governo, e os governadores já estão preocuestá enfernizando o Pais, no Ministério do Planejamento.
pados com a força que possam ter para as eleições de 82. Isto é corrupção,
O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Muito obrigado, nobre pura corrupção.
O SR. AGENOR MARIA (PMDB -

Senador Gilvan Rocha.
Mas, para que a Casa tenha uma idéia, o orçamento, a receita do Tesouro, em 1974, era calculada em 58 bilhões e 556 milhões. Foram arrecadados
75 bilhões. Em 1975, era orçado em 90 bilhões e passou para 100. Em 1976,
139 bilhões; passou para 172. Para ser mais breve, em 1979, era orçado em
470 bilhões e passou para 524 bilhões.

O Sr. Paulo Brossard (PMDB -

RS) -

Muito bem!

O SR. AGENOR MARIA (PMDB -,- RN) - E quem responde pelo
agravamento desta situação? Quem responde é uma reforma partidária arbitrária e cavilosa ...
O Sr- Paulo Brossard (PMDB- RS)- E desonesta[
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dos, que podem pagar IS ou 20 cruzeiros. A classe assalariada, a classe obreira tem que se conformar com o leite com 2% de gordura, que a ciência médica
do mundo proíbe terminantemente porque ele não serve para a alimentação
das crianças.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é o Qoverno que concorda que os pasteurizadores tirem do leite a única fonte de vitamina que é a gordura. Para quê?
Para ajudar, segundo ele, aos índices inflacionários. Pelo amor de Deus, serã
às custas da criança, que se alimenta mal e que esta virando anão, que nós va·
mos concorrer para melhorar os índices de inflação? Não.
Quero concluir, pedindo ao Governo, enquanto é tempo, que equacione
os.prohlemas deste País, porque, eu volto a dizer, o Governo está perdendo a
credibilidade~ está perdendo por força do casuísmo.
Concluo, Sr. Presidente, agradecendo a deferência Mesa e perguntando
aos líderes do Governo por que é que a ELETROBRÁS pode, a ELETROBRÁS que ganhou líquido, no ano de 1978, mais de 14 bilhões de cruzeiros, pode aumentar em mais de 100% a energia para ganhar, líquido, 54 bilhões em 1979, enquanto cresce ainda mais o endividamento da nossa dívida
externa. Isto, realmente, não representa o caminho da liberdade e da indepen·
dência do País.
O Sr. Alberto Silva (PP - PI) - Permite V. Ex• um aparte?
Sr. Presidente e Srs. Senadores, aqui ficam a minha gratidão e minha fé
O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Com o maior prazer, em Deus, na sua bem-aventurança, para que ilumine o Governo e o faça sentir que o fosso que se cria entre ele e a nação ê muito grande.
nobre Senador.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- Senador Agenor Maria, estou acompanhando o discurso de V. Ex:• e quando V. Ex• se refere à formação das comisÓ SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Passa-se à Ordem do Dia.
sões municipais no seu Estado, qu-ero lembrar que no meu Estado hâ uma
Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Brossard, na condição de
providência sui generis. Lã qualquer pessoa que queira fundar o diretório do líder de partido.
PMDB, ou do PTB, tem absoluta liberdade, não tem nenhuma dessas
O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS. Como Líder, pronuncia o
ameaças a que V. Ex• se refere. Mas, se falar em fundar uma comissão municipal do PP, aí todas essas violências que V. Ex• está apontando são imediata- seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Se estivéssemos em um gOverno parlamentar, as indagações que desejo
mente comunicadas aos que pretendem, ou se atrevem, fundar uma comissão
do Partido Popular no meu Estado. Mas, felizmente, e graças a Deus, os fazer, nesta tarde, eu faria, diretamente. ao Ministro de Estado competente.
piauienses têm o juízo no lugar. A esta altura, já temos 60 comissões munici· Mas, como ainda estamos neste malfadado e retrógado sistema de Governo,
vou dirigir minhas inquietações e minhas perguntas ao nobre porta-voz do
pais do Partido Popular.
Governo nesta Cas·a, certo de que S. Ex•, em breve tempo, prestará inforO Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS) -Quer dizer, a violência ocorre mações a mim e à Casa, e, mais do que isto, à opinião pública.
Suponho que fazendo as indagações que faço, esteja, de alguma maneira,
em todos os lugares. Os violentados é que mudam, aqui e ali.
a ajudar o Governo_que S. Ex•, com tanto brilho, defende nesta Casa.
O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN) -~Agradeço a deferência da
A primeira indagação que faço, Sr. Presidente, é baseada em uma notcia
Casa, e solicitaria a meu Líder que me cedesse o tempo da Liderança, porque estampada pelo Jornal do Brasil, da semana passada, segundo a qual derivaainda tenho muito a falar.
dos de petróleo terão de aumentar 50%, brevement~ para cobrir o preço do
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- V. Ex• não poderâ usar o tempo óleo. De modo que a indagação que faria, a primeira, seria esta, singelamente
da Liderança, porque o Líder já estâ inscrito para falar, como Líder, na Or- formulada: é exato que, ern breve tempo, derivados de petróleo sofrerão audem do Dia. O tempO de V. Êxi-Cstâ--extinto.
mento de 50%?
Segundo o jornal isto ocorreria no mês de maio. Faço abstração do
O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- De forma, Sr. Presidente e
mês: abril ou maio, mas o que importa, quer me parecer, é esta questão, pela
Srs. Senadores, voltando ao Sr. José Ermírio de Moraes, para que a Casa teevidente e enorme influência que isso poderia vir a ter no quadro,jâ grave, da
nho uma concepção da preocupação deste cidadão que dirige o maior-par·
atualidade.
que industrial da Nação, diz ele o seguinte:
__ A segunda pergunta, Sr. Presidente, também me parece de importância.
t impossível mesmo se combater a inflação vendendo bens de Segundo se sabe, a cada aumento do preço da gasolina, especialmente, sem
consumo, como estamos comercializando. Entendo que se deve falar em outros derivados do petróleo, o Conselho Nacional do Petróleo coscriar uma série de dificuldades para impedir o atual ritmo de comer- tumava mOstrar ou demonstrar as componentes desse custo. Ainda no aucialização. A recessão é necessária para o combate à inflação'', con- mento ordenado em novembro do ano passado, ficava sem saber, por exemcluiu.
plo, que, em relação à gasolina, a carga tributária inserida no preço da gasolina, pago pelo consumidor, tinha passado de47,7% para 57,3%. Bom. No últiSr. Presidente, Srs. Senadores, sou de uma região, o Nordeste, onde a
mo aumento, o Conselho Nacional do Petróleo recusou-se a prestar à imfamília, onde a realigião são os maiores valores. Pois bem, a pobreza transprensa estas informações.
formada em miséria, o consumismo desenfreado estão criando uma situação
Eu perguntaria, Sr. Presidente, por que se recusou. Por que não fez o que
delicada para a família e para a religião. Posso afirmar, Sr. Presidente e Srs.
vinha fazendo habitualmente? É de supor-se que a decisão tenha sido criterioSenadores, que a família cambaleia, que a religião quase está a desaparecer,
sa e, por isto mesm~, não posso compreender como e por que ele tenha abanporque a miséria é a porta aberta pai'a a prostituição.
donado uma orientação que jâ era tradicional, para recorrer a um expediente
Sempre disse desta tribuna: o que honra, o que dignifica o homem é pode sigilo, que não me parece aconselhável em se tratando de administração
der, trabalhando, viver às suas custas, às custas do seu trabalho. Infelizmente,
quem vive de salário, neste País, não pode dizer mais isto e, por não poder di- pública.
De modo que esta é a seg:unda pergunta que formulo a S. Ex•, o nobre
zer, c;:stâ perdendo a JI)otivação.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, cresce assustadoramente o número de Senador Jarbas Passarinho.
O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Muito bem, desonesta,
que tem corno escopo maior continuar dando força a quem não tem força ne~
nhuma.
Naquele momento, perguntei ao motorista de praça: "Como vou fundar
a Comissão do PMDB aqui, em Santa Cruz? Os vereadores foram comprados
através das nomeações das suas esposas". O chofer de praça, então, medis~
se: "O Sr. quer fundar a Comissão na minha casa?" Perguntei-lhe: - ..0 Sr.
é eleitor? .. Ele respondeu: - "Sou sim Senhor." Vamos, então, concordei.
No caminho ele me disse: - "Senador, sou eleitor, vou permitir que o Sr.
funde a Comissão- na minha casa, vou mandar chamar os vizinhos, mas eu
não posso assinar.n- "Por que?", perguntei.- .. Porque eu sou funcionário
da COSERN; se eu assinar, me botam para fora".
Muito beml Fui para casa do cidadão, fundamos a Comissão e ele me
disse: -''Senador, sabe por que eu eStOU tão interessado que o Sr. funde esta
ComiSsãO âo PMDB, aqui em Santa Cruz? Porque eu sou funcionário da COSERN hã 12 anos. Ganho por mês Cr$ 3.700,00, para andar dependurado
num poste feito macaco".
t muito grave, Sr. Presidente, Srs. Senadores.

doentes no País. A carência alimentar cresce, especialmente na classe infantil.
Por quê? Porque do leite tiram a sua gordura. O leite vendido, hoje, na Capital da República, tem apenas 2% de gordura. Quem conhece o problema sabe
que o leite pode ter até 10% de gordura, quem conhece o problema sabe que o
leite com um teor de gordura inferTór a 3% é desapropriado para a formação
da criança, quem tem a miníma consciência, o mínimo de espírito de humanidade sabe que o leite abaixo de 3% não serve para criança. Pois bem, o Governo. há três anos, oficializou o leite tipo C, com apenas 2% de gordura. O leite
tipo D ou tipo A, que têm 3, e 4,5%, este leite fica para a classe dos privilegia-

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS -

PA) -

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB O Sr. Jarbas Passarinho (PDS-PA) ração tudo o que vetn de V. Ex•

Permite V. Ex• um aparte?
RS) -

Com prazer.

Eu levo na mais alta conside-

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB-RS)- Muito grato.
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS-PA)- Posso dedarar-lhe, desde logo,
que tomarei as informações~ e não apenas informes ou notícias sem funda-
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menta, para poder passar a V. Ex• e à Casa. Gostaria, entretanto, de salientar
dois pontos correlates com as duas perguntas: o primeiro é que nós depende·
mos de uma política de preços do petróleo que, como sabe V. Ex•, hoje é in·
teiramente imprevisível. Em qualquer momento em que um país altamente
produtor de petróleo, sobretudo situado na Àsia, tem um problema.e resolve
solucionâ-lo, através de uma sobrecarga no preço do petróleo, nós sofremos
as conseqUências. V. Ex• verificou, hã poucos dias, que o Irã. praticamente,
fez uma declaração não formal de guerra ao Iraque. e o Iraque é o nosso mais
exporessivo fornecedor de petróleo. Bastaria talvez um fato dessa natureza
para causar já uma instabilidade enorme nos preços internacionais. Quanto
ao segundo ponto, não. Teilho pelo General Oziei Almeida Costa umajustifi·
cada admiração. Conheci-o ao tempo em que ele era Primeiro-Tenente e eu
seu aluno, como cadete na Escola Militar de Realengo.
um dos homens
mais dignos, mais sérios que eu conheci na. minha vida. E como tenho certe·
za de que o preço dos derivados de petróleo, controlados pelo CNP, é um
preço que se explica pela estruturação, essa estrutura dos preços naturalmen·
te tem que ser pública. De maneira que levarei a S. Ex• também a colocação
de V. Ex•.

e
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com o Governo. Posso até afirmar a V. Ex• que ainda hoje pela manhã, conversando com o Uder da Câmara a respeito da possibilidade de uma convocação do Ministro da Indústria e do Comércio? ouvi de S. Ex• exatamente a
mesma afirmativa, que é frontalmente oposta a esta que se contém no noticiário que V. Ex• acaba de ler. E que, ao contrârio disso, desejo que os Ministros compareçam e dêem as suas explicações. Não levo naturalmente aqui em
conta o problema da compostura de cada um de nós parlamentares, no mo·
mento em que interpela um Ministro de Estado, isso é uma questão de educação parlamentar. Se ela é falha em alguns casos, não se deve por isso condenar a instituição, mas, sim, as pes-soas. Este é um ponto que me cabe desde
logo diZer a V. Ex• frontalmente, não procede a notícia de que o Governo está
iristrtJfndo, através do seu Partido, inclusive os líderes da Casa nesse sentido.
Outro aspecto a que V. Ex• se referiu é que me escapou agora na resposta ...

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Talvez dissesse respeito,
pela sua expressão fisionômica creio que posso ajudá-lo, à valorização das
ações?

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA)- Certo, V. Ex• me ajuda sem·
·
O SR. PAULO BROSSARD (PMDB-RS)- Desdejã eu agradeço as pre...

informaçõ.es- que~ serão prestadas, que serão trazidas a esta Casa c aô Pais, em
tempo oportuno, pelo nobro Senador Jarbas Passarinho. A minha intenção
na solicitação que fiz não foi senão outra. Agora, quanto ao que estâ acontecendo e ao que pode acontecer entre o Irã e Iraque - S. Ex• não estava na
Casa quando me referi ao caso outro dia, a propósito dos acontecimentos lã
do Sul do País. Eu fazia essa ponderação que o Governo estava minimizando
determinadas manifestações da opinião pública, brasileira. E isto me parece
um mal e um risco, e um risco quiçá perigoso, porque bastaria que acontecesse alguma coisa entre esses países- e naquele momento poderia estar acontecendo - para que as conseqiiências desse fato longínquo repercutissem, não
sei como diga-se brutalmente, terrivelmente ou se fatidicamente sobre o nosso
dia-a-dia. E poderia vir acontecer que o Governo, então, tivesse que tomar
providências insuspeitadas, mas que só um governo com autoridade e com
prestígio pode tomar e que era preciso, por isso mesmo, que o Governo não
se desgastasse, não se deteriorasse, como vem se deteriorando o Governo do
País em assuntos de menor importância, que podem e devem ser evitados.
Estas considerações, à margem de um comentârio relativamente à agricultura do meu Estado, tive ocasião de fazer quando V. Ext. aqui nesta Casa
não se encontrava, uma vez que se encontrava em missão externa.
Mas, feitas estas considerações, ou feitas estas duas indagações relativas
ao setor de combustível, de petróleo, de gasolina e seus derivados, eu faria
ainda uma observação e uma reflexão em torno de um outro assunto não desvinculado com este, que é o que diz respeito com a autoridade que o Governo
deve ter.

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS) -·Leio na sua face.
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS -.PA)- ... e acompanhando o-discurso
viu que eu realmente estranhei uma colocação:- a de que as informações eram
tão incongruentes assim. V. Ex• provavelmente sabe que, ao longo de todo o
mês de fevereiro, a cotação das ações da Vale do Rio Doce na Bolsa teve uma
média de 4 cruzeiros e 50 centavos, durante todo o mês de fevereiro. No dia
28 de fevereiro, quando o Ministro da Fazenda determinou ao Banco Central
a venda de até 200 milhões de ações da Vale do Rio Doce, de que o Governo
detém mais de 4 bilhões,_não deveria fazê-lo por menos de 4 cruzeiros e 50
centavos, porque este era o valor médio de cada ação, ao longo do mês de fe·
vereiro, mês em que a instrução foi baixada. De modo que não houve, por
parte do Governo, a idéia de perder dinheiro que seria o dinheiro de todos os
contribuintes, numa nianobra de aviltamento do preço. Houve isto sim, e des·
de o primeiro momento o Ministl:'o da Fazenda me declarou e nunca modificou o seu ponto de vista, a necessidade de compor recursos para atender ao
Programa do Álcool e, entre esses recursos, figuraria a possibilidade de vender ações e ele preferiu as do Vale do Rio Doce, porque eram ações de alta liquidez. Agora, relativamente ao assunto, ·naturalmente a Casa ainda ouvirá
explicações mais amplas.
9

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- V. Ex• não pode imagi-

nar, não pode medir o quanto me alegra ouvir o que eu ouvi de V. Ex•, de que
o Governo não decidiu e até este momento V. Ex•, como seu Líder nesta Casa. não recebeu nem direta nem indiretamente, nem do Presidente da ReJá foi discutido nesta Casa mais de uma vez pelo Senador Roberto Satur- pública nem de outra autoridade, que só poderia ser do Poder Executivo,
nino, especialmente, o caso das ações da Vale do Rio Doce. S. Ex•, com gran- qualquer orientação no sentido de obstaculizar que autoridades que viessem a
de conhecimento~ com grande objetividade, com grande exatidão, com o seu cri- ser chamadas ao Parlamento--:- e em relação a V. Exf. só poderia ser ao SenatériO habitual, trouxe o assunto à discussão nesta Casa. Teve_ ocasião de co- do - fossem impedidas de fazê-lo, pelo voto da Maioria.
mentar como as informações se sucederam: elas não eram homogêneas, elas
Congratulo·me, menos com V. Ex• do que com o seu Governo, por aseram um tanto inorgânicas, para não dizer incongruentes.
sim haver decidido. porque de duas uma: ou o negócio é realmente irreproMas deixando isto de lado, eu gostaria, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de châvel ou não é. SC for ii'reprochâvel, o maior interesse do GoVerno· é exatacomentar este fato: observa a imprensa, nos últimos dias, que, desde o dia em mente discuti-lo amplamente e publicamente, a fim de que saia limpO de qualque o Governo pôs a venda, na Bolsa de Valores, cerca de cem milhões de quer suspeita. Se ao contrário ...
ações da Vale do Rio Doce, ações que foram vendidas em alguns minutos de
um dia, daquele dia em que a massa de ações foi predominante: noventa e
O Sr. jarbas Passarinho (PDS- PA) Nem sempre as informações do
oito milhões de ações, até o fim da semana essas ações tiveram uma valori- Governo podem ser bem recebidas. Mas é seu dever.
zação de apenas 94%~ Não é preciso tirar conclusões deste fato.

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Claro. Eu até diria. não

Agora, Sr. Presidente, leio em outro jornal- e- gostaria de ouvir a decla·
queria dizer, m~s digo: S. Ex• o Sr. Ministro da Fazenda não se saiu bem na
ração de que essa notícia é infundada - leio em outro jornal que o Governo
Câmara dos Deputados.
está mobilizando o seu Partido para que nenhuma autoridade seja convocada
pela Câmara dos Deputados, a fim de que venha a falar sobre este affaire.
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - São julgamentos unilaterais.

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS -

PA) -

Permite V. Ex•?

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Com prazer.
O Sr. Jatbas Passarinho (PDS- PA)- Jâ que o Governo tem dois re·

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB -

RS) -Claro. Não apenas o

meu julgamento, como é o julgamento geral...

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS -

PA) -

Da Oposição.

presentantes, um na Câmara e outro no Senado, devo dizer a V. Ex• que, senO SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Não só da Oposição;
do os líderes do Governo pessoas que se entendem muito bem, não é de crer nobre Senador. É claro que a discrição me faz ficar por aqui. Mas não vim à
que um tivesse recebido uma instrução que ao outro fosse sonegada. E posso tribuna para me ocupar deste aspecto do problema.
afirmar a V. Ex• que em nenhum momento o Governo- seja no seu sentido
Volto então ao raciocínio anterior: ou a operação é censurável e, se o for,
global, e por isso mesmo indeterminado, seja o Presidente da República aquele que houver praticado o ato incorreto, fica o incorreto, deve responder.
deu a mim qualquer instrução no sentido de evitar a presença, em qualquer Agora, por exemplo, nos jornais de hoje, tomo conhecimento de que jã foi
das duas Casas, de Ministro de Estado ou dé quem quer que seja, relacionado descoberto o responsãvel, o qual seria um operador da bolsa. Como recebo as
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notícias jornalísticas com aquela conveniente reserva que jã Descartes nos
aconselhava~ ter, _a dúvida metódica, isso como simples fato de que o traba!ho jornalfstico ê Um trabalho que se caracteriza pela celeridade e que, por
ISSO mesmo, por vezes, incorre em determinadas incertezas ...
O Sr. jarbas Passarinho (PDS - PR)- Cujo trabalho mereceu uma pãgina brilhante de ninguém menos que Max Weber a respeito, exatamente, disso, da angústia do tempo e a necessidade de passar ao leitor.
O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- t uma fatalidade. De
modo que o trabalho jornalístico deve ser recebido, muitas vezes, com aquilo
que Descartes aconselhava em relação às certezas filosóficas - a dúvida me-tódica. Eu costumo ter esta dúvida metódica em relação ao noticiãrio, porque
sei as condições em que o trabalho de imprensa se faz, mas não posso tomar
partido da sua inexatidão, partido do seu descrê:dito. Sic et in quantum aceito
o noticiã~io, mas também me parece isto, neste momento, irrelevante, porque
eu não vim aqui discutir este aspeCto da questão.

E lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO No 51, DE 1980
Revoga o Decreto-lei n9 1.284, de 28 de agosto de 1973, que declarou o Município de Anápolis de interesse da Segurança NacionaJ, e
dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

Art. I 0 É revogado o Decreto-lei no 1.284, de 28 de agosto de 1973, que
declarou de interesse da Segurança Nacional o Munic!pio de Anâpolis, no Estado de Goiás.
Art. 29 Promulgada esta lei, a-Justiça Eleitoral expedirá as necessárias
instruções para que dentro de seis meses se realizem as eleições para prefeito e
vice-prefeito do Município, cujos mandatos findarão coincidentemente com
os demais prefeitos do País.
Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Justificação

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- V. Ex• me permita lembrar que
há um inquérito em curso na área do Executivo; e que estando ele em curso
não houve conclusão; e não havendo conclusão não é possível cheg3r à idéia
de que o operador terã sido o culpado pela venda das ações. O que talves o
noticiário implique é uma crítica ao modus oieriindi, o que ê muito diferente.
Então, o Governo entregaria um lote de 98 milhões de ações, ou 100 milhões,
mas não esperava que elas fossem vendidas todas na mesma ocasião. Isso é
outro assunto.
O SR._PAULO BROSSARD (PMDB -·RS)- A notícia do jornal informa que o advogado da Companhia Vale do Rio Doce, ou o consultor do
Banco Central, em trabalho de natureza forense, teria dado esta versão. Evidentemente que esta versão não é do advogado, é do Banco, claro; se ele der,
não é o advogado, é o Banco que dá e, portanto, nós já teríamos um outro aspecto desse problema.
Mas eu faço abstração disto tudo, porque acho que este assunto ainda
deverá ser convenientemente examinado nesta Casa; faço de tudo abstraçào,
para ficar naquela questão como eu havia colocado: se realmente o Governo
tivesse tomado aquela orientação - e me louvo nas palavras de S. Ex' o
nobre Senador Líder da Maioria, e tenho hoje aqui, neste momento, a convicção de que não tomou e me dou, já, por satisfeito e recompensado por ter
vindo à tribuna, porque terei contribuído por esclarecer um assunto perante a
opinião pública e terei prestado um serviço ao Governo,- aliás, eu creio que
estou me especializando em prestar serviços ao Governo. Acho que, continuando assim, corro o risco de ter que mudar de lado ...
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- E com que alegria nós mudaríamos o lado para recebê~ lo ...
O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- ... porque, realmente, é
um serviço ao Governo que venho de prestar, fazendo com que Sua Excelência diga, com a clareza que disse, que o Governo -não pretendeu e não preten~e obstar e nem obstaculizar a convocação de pessoas da alta admiriistraçào,
hgadas ao assunto, quando chamadas ao Congresso, a fim de discutir e procurar esclarecer ou esclarecer este assunto, que, continuo dizendo, para mim,
ainda não foi suficientemente esclarecido.
Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. (Muito_ bem! Palmas.)

O presente projeto de lei pretende revogar o Decreto-lei n'? 1.284, devolvendo ao Município de Anápolis, do Estado de Goiás, Sua autonomia política, pela eleição direta de seu prefeito e vice-prefeito, como preceitua o art. 15
da Constituiçãoda República.
Vou concentrar em dois pontos meus argumentos, pelos quais teria a
pretensão de demonstrar a justeza da medida proposta:
Primeiro, é certo que todo o processo de autoritarismo mais intenso, fundado na Doutrina de Segurança Nacional, entrou em exaustão, admitido uniformemente pelos representantes do próprio regime, na medida em que admitem oficialmente atê mesmo a eleição direta de governadores estaduais, como
demonstra a Mensagem do Executivo que propõe esta medida e a revogação
da instituição dos senadores indiretos, através de emenda constitucional, em
tramitação no Congresso Nacional. Portanto, em tese, não hâ como persistir
a política de nomeação de prefeitos, mesmo naqueles municípios de fronteira,
estratégicos, portanto, à segurança nacional.
Segundo, no caso específico de Anâpolis, nada existe que possa justificar
sua inclusão na ârea de interesse da segurança nacional, a não ser a presença
da Primeira Ala de Defesa Aérea - Base Aê:rea dos Mirage,
Mesmo _levando-se em conta sua posição estratégica, neste caso, para a
defesa do espaço aêreo da Capital da República, em nada isso seria afetado
pela eleição de prefeito e vice, já que maior instabilidade políticoadministrativa tem sido gerada, nos últimos seis anos, pelo próprio processo
de nomeação. As eleições geram mandatos fixos, indispensáveis à estabilidade administrativa.
Por outro lado, todas as eleições, em Anâpolis, sempre se realizam em
clima de perfeita ordem, como de resto em quase todo o Pais.
Não há razão, portanto, para se continuar subtraindo do laborioso e ordeiro povo anapolino seu inalienável direito de eleger seu governante municipal.
Sala das Sessões, 14 de abril de 1980.- Henrique Santillo.
LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI No 1.284, DE 28 DE AGOSTO DE 1973
Declara de interesse da Segurança Nacional, nos termos do artigo
15, § 19, alínea "b", da Constituição, o Município de Anápolis, doEs·
tado de Goiás, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o arti_
go' 55, item I, da Constituição, decreta:
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, requerimento que
~t. 19 É declarado de interesse da Segurança Nacional, para os efeitos
serâ lido pelo Sr. !<?-Secretário.
do arttgo 15, §lO?, alínea b, da Constituição, o Município de Anápolis doEstado de Goiãs.
'
E lido e deferido o seguinte
A~~·-_?'? __ Ao Município referido no artigo anterior, aplica-se o disposto
nos artigos 29, 39, 4'?, e seus parágrafos, da Lei n9 5.449, de 4 de junho de 1968,
com a redaçào dada pelo Decreto-lei no 560, de 29 de abril de 1969.
REQUERIMENTO No 72, DE 1980
Art. 3'? Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, reExm9 Sr. Presidente da Mesa do Senado
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de agosto de 1973; 1529 da Independência e 85'? da República.
. Com ~paio no Regimento, o Sen3.dor infra-3ssinado, requer à Mesa lhe - EMILIO G. MÉDICI - Alfredo Buzald.
SeJa fornecida ~ ~ela?ão, com o montante respectivo, dos empréstimos solici(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Naciotados pela Pres1dencia da República e dos que foram aprovados pelo Senado
nal.)
Sala das Sessões, 14 de abril de 1980. - Dirceu Cardoso.
·
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa. projeto de lei que
José Guiomard- Eunice Michiles- Agenor Maria- Aderbal Jurema
~
serâ lido pelo Sr. !"?-Secretário.
- Dirceu Cardoso - JoãO Calmon - Moacyr Dalla - Amaral Peixoto -
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Nelson Carneiro- Murilo Badaró- Tancredo Neves- Mendes Canal e- são e tranqüílidade, indispensável ao engrandecimento da pátria, mormente
agora, nesta quadra difícil da conjuntura internacional.
José Richa - Lenoir Vargas.
Por esta razão permanece pronto e vigilante, em íntima união com as deO SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está finda a Hora do Expedienmais Forças Armadas, na defesa intransigente dos poderes constituídos, da
te.
lei e da ordem e não permitirã a ação nefasta dos que tencionarem perturbar a
Passa-se à
caminhada do país em busca de seu grande destino".
ORDEM DO DIA
MARINHA
Item I:
"Comemoramos· hoje o 169 aniversário da Revolução democrática de 31
Votação, em turno único, do Requeriiriento n9 46, de 1980, do
Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do de março de 1964.
Passados tantos anos, no momento em que encetamos passos firmes no
Senado Federal, das ordens do dia baixadas pelos Ministros do
Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e pelo Ministro-Chefe do caminho do aperfeiçoamenro do regime democrático, em clima de paz e resEstado-Maior das Forças Armadas, alusivas ao I69 aniversário da peito às instituições, é justo que as duras lições aprendidas sejam recordadas,
para benefíCio maior da nação e esclarecimento dos jovens que não conhece~
Revolução de 31 de Março de 1964.
ram a angústia e o deses.t.ímulo daqueles idos funestos.
Em votação o requerimento. ·
Em 1964, a interVençãO das Forças Armadas, clamada pelo povo em inúOs Srs. Senadores que 6 aprovam queiram permanecer sentados. (Pau- meras manifestações inequívocas, interrompeu um período, de alarmante desa.)
sorganização administrativa, social e económica.
Aprovado.
Estã bem vivo na memória dos que viveram aquele sinistro período, o
Será feita a transcrição-.
clima de desassossego e eXacerbação, artificial e criminosamente montado
por uma minoria interessada em se aproveitar do caos e da anarquia para fa.t a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada:
zer valer seus mesquinhos propósitos. O papel vigilante das Forças Armadas,
EXÉRCITO
corno seria natural, impediu o prosseguimento do processo desagregador e
restituiu à Nação o respeito que parecia perdido .
.. Meus comandados:
Seguiram-se tempos difíceis, é forçoso reconhecer, em que as forças vivas
A Nação comemora hoje o décimo sexto aniversário da Revolução deda Nação foram mobilizadas para a urgente tarefa de reorganizar o País e, ao
mocrática de 31 de março.
Mais de três lustros são passados desde aquela jornada memorãvel, mesmo tempo, dar combate à ação deletéria dos que escolheram o crime e a
quando o povo brasileiro, civis e militares irmanados, se insurgiu contra a subversão como meios para atingir fins duvidosos.
Mas também é forçoso reconhecer o inquestionâvel acervo de realitentativa de subversão comunista, que ameaçava conduzir o Brasil, a passos
zações, em todos os campos, alcançado pelo trabalho honesto e profícuo dos
largos, para a anarquia, a insolvência e o caos.
Superada aquela grave e difícil conjuntura, a Revolução se lançou, com governantes revolucionários.
Hoje, sob a liderança firme e esclarecida do Excelentíssimo Senhor Presi~
firmeza e determinação, à tarefa ciclópica de reconstrução nacional, promovendo a restauração da ordem econômica e social, recuperando o prestígio dente da República João Baptista de Oliveira Figueiredo, o País avança a
passos largos para a normalização da vida nacional. Aqueles momentos dra~
das instituições políticas e restabelecendo o princípio da autoridade.
Impossível é negar o surto de progresso experimentado pelo País, ao lon~ mãticos pertencem ao passado e não retornarão. Sua lembrança, no dia de
go desses anos, fruto das reformas estruturais empreendidas, a par do traba- hoje, nos permite repensar o caminho percorrido e, cheios de esperanças no
lho operoso de nossa gente e do aproveita.mento racional de nossas imensas futuro, reafirmarmos nossa fé inquebrantável nos destinos maiores da Nação,
potencialidades. Edifica-se, assim, uma nação moderna, próspera, justa e res- pacífica e democrática, aCreditando no trabalho e na troca de idéias
para atingir as metas primordiais do bem-estar do povo brasileiro.
peitada, que persegue resoluta um grandioso porvir.
Neste processo revigorante está empenhada a Marinha, pois acredita firContra este intento, no entanto, se agitam alguns maus brasileiros, a serviço de ideologias exóticas e acobertados pela capa de defensores da demo- memente nos ideais que nortearam o 31 de março de 1964 e confia cegamente
cracia, quando, na verdade, planejam destruí-la. Suas torpes armas variam ao no destino de grandeza que está reservado para o Brasil."
sabor das circunstâncias: ontem, a agitação, o terrorismo, a tentativa da luta
armada; hoje, a infiltração, a calúnia, a difamação, a dissolução dos costuORDEM DO DIA
mes.
O Ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Délio Jardim de Mattos, lembra
Outra não é a finalidade da ignóbil campanha contra a Revolução, difundida em certos setores da sociedade, negando suas grandes realizações, o o movimento de 31 de março de 1964, em ordem do dia ontem distribuída à
carãter democrático de seus objetivos e sUa identificação com os justos e legí~ imprensa.
~'Que sejam nossas palavras - diz o Ministro no documento - um ins~
times anseios do povo brasileiro. Procura-se, também, minar o conceito do
Exército perante a nação, atribuindo falsamente a seus integrantes atitudes trumento de equilíbrio, no julgamento dos jovens que não viveram aqueles
vis e comportamentos incompatíveiS com it dignidade do soldado e buscando dias, e uma recordação necessária para os comprometidos com o passadon.
Segue-se na íntegra a ordem do dia do Ministro da Aeronáutica:
a desmoralização de seus quadros, dos chefes e da própria instituição.
''Um fato histórico, é, antes de-tudo, um elude ligação entre causas e canse~
Ao mesmo tempo, são erigidos em heróis e mártires os agitadores, os terroristas, os assaltantes e os assassinos, numa afronta infame à memória dos qüências.
Os radicais costumam julgar conseqUências como se elas existissem isoladas
bravos compatriotas que sacrificaram suas vidas no cumprimento sagrado do
dever e diante de cujo heroísmo nos perfilamos respeitosos, no dia de boje. no tempo, como se o hoje só dependesse do agora, como se a história fosse feita de
páginas soltas.
Meus comandados:
Esta visão estreita de um mundo que começa no instante em que começaBatalham em vão os, que planejam o retorno aos dias tenebrosos de antes mos a julgá~lo, este momentismo irresponsável, esta simplificação imatura de
de 64. A nação não o permitirã. O Governo com o apoio da grande maioria um processo complexo, impede toda e qualquer avaliação responsãvel dos rudos brasileiros, promove uma ampla reformulação das instituições políticas mos assum'idos_ a partir de um determinado momento.
nacionais, com o fim de adotar o País de um regime verdadeiramente demoO movimento democrático-de 31 de março de 1964 tem sido exaustivacrático, autêntico, e representatívo das aspirações de nosso povo - consa- mente policiado nestes 16 anos. Por vezes chega a parecer que esta é a idade
gração dos ideais da Revolução de 31 de março.
do País, dos seus problemas, de suas dificuldades.
O Exército, alheio às disputas das facções polftiCas e absolutamente im~
Seria lógico que. aqueles que se julgam no direito de cobrar a salvação
parcial ante os programas político~partidãrios, como é de seq .dever, se man~ nacional, a partir de 31 de março de 1964, em primeiro lugar conhecessem e
tém coeso e unido em torno de seu comandante supremo, o Presidente da Re- admitissem a absoluta inviabilidade do País nos anos que precederam esta da~
pública, sustentando seu programa de Governo, que tem o generoso e nobre ta. Seriam, asSim, menos exigentes e, por certo, melhor poderiam avaliar
propósito de obter o consenso nacional para a c_onsolidação dos objetivos quanto foi feito.
maiores da própria Revolução: o aprimoramento das instituições, a proFicariam perplexos ao verificai-em que vivíamos a realidade de um caos
moção do. bem-estar social e o desenvolvimento económico.
económico, político e social; que só a baderna era incentivada; que não havia
Deseja o Exéfdto, em comunhão fraterna com os sentimentos do povo a menor tranqUilidade para produzir; que o Pais estava totalmente imobiliza~
brasileiro, que se preserve em nossas plagas o clima de harmonia, compreen- do; que o Governo era débil e que o falso legalismo apregoado era, em verda-
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de, um sórdida fachada para encobrir a inviável república sindicalista, de homens que, agora, arvoram-se em democratas.
Assim era o Brasil que a juventude de hoje não conheceu e que muitos,
por conveniência, procuram esconder e esquecer.
Que sejam nossas palavras um instrumento de equilíbrio, no julgamento
dos jovens que não viveram aqueles dias, e uma recordação necessária para os
comprometidos com o passado".
ESTADO-MAIOR
"Hoje, no transcurso do 169 aniversário da Revolução Brasileira, é oportuno lembrar sucintamente suas causas e seus desdobramentos subseqUentes,
não só como afirmação de fé e confiança que depositamos na Nação brasileira de hoje e em seu supremo mandatário, mas também para, relembrando o
passado, evitar repeti-lO.
A Revolução de março de 64 constituiu-se no mais legítimo anseio riacional, originado de inúmeros fatores que caracterizaram, de um modo palpável,
a progressão do caos econômico, politico e social, vaticinado em I 961 e cOnfirmado em 1963 e início de 1964:
·
-A inflação corrosiva e ascendente, lastrada na inércia e inépcia do Governo de então, destituído de coragem cívica para arcar com o ônus de medidas impopulares;
- A debilidade do Congresso da época, incapaz de resistir às pressões
do Governo e de comunistas atuantes, sujeito à investida das massas aliciadas
pela subversão;
-- O desvirtuamento das instituições sindicais, transformadas em elementos de pressão política, em desfavor e com prejuízo da ação dos Partidos
Políticus, e aliadas a facções comunistas, com sérios prejuízos para as atividades produtivas, causados por greves sucessivas e descabidas, agravando a difícil situação econômica reinante;
- Tentativas de infiltração da subversão nas Forças Armadas, mediante
o incitamento à indisciplina e à desuii1âo, que conseguiu seduzir uma minoria, pela demagogia ou pelo oportunismo;
- A agitação no campo, encampada e estimulada pelo próprio Governo, com o propósito de sublevar a população rural e levá-Ia à depredação e à
destruição da propriedade.
- A infiltração de esquerda nos meios estudantis.
Estas, cOnipanheíros, as razões relevantes que levaram as Forças Armadas, parcela representativa e inalienável do povo brasileiro, a intervir para
restaurar a ordem econômica e social e o princípio da autoridade, e evitar a
luta fratricida e o caos.
Nos últimos dezesseis anos, foram significativas as realizações nas áreas
económica e social, lastradas no princípios da Revolução de Março de 1964.
Entendemos como desnecessário repetir nesta ocasião us indicadores significativos do progresso, associados ao crescimento do nosso Produto Interno Bruto, bem como os resultados notáveis obtidos nas áreas da educação, da
habitação, da saúde, das comunicações, da energia e dos transportes. Cabe
ressaltar todavia a preocupação permanente do Governo em proporcionar
bem~estar social a toda população e incorporar ao setor produtivo, no menor prazo possível, parcela significativa de brasileiros que não podem presentemente, por razões ainda não superadas, integrar o efetivo atuante do povo
brasileiro.
Entretanto, não foram poucas as dificuldades enfrentadas pela Nação ao
longo destes 16 anos. A crise energética mundial iniciada em 1973 e os fatores
climáticOS-desfavoráveis para a produção agrícolà agravaram nossas dificuldades e impuseram à população brasileira parcela ponderável de sacrifícíos,
suportados com compreensão e civismo.
As dificuldades acima aludidas não impediram a concretização do anseio
inabalável da Revolução de março, com a aberutra política ora em curso,
buscando, desta forma, ampliar e estender a mesa da comunhão social e política a todos os brasileiros.
Hoje, no ambiente de trabalho e_ordem_em que vive nosso País, com seu
povo unido, respaldado pela autoridade do Governo e por sua seriedade de
propósitos, nós das Forças Armadas vemos com satisfação e orgulho o progresso nacional e a busca permanente do bem-estar social, o que sempre constituiu ímportante meta do movimento democrático desencadeado há dezesseis anos~
-Essa é uma boa maneira de se comemorar o aniversário da Revolução
democrática de 1964".
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho}- Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento n'? 47, de 1980, do
Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, do discurso proferido pelo Senhor Presidente da

República, João Figueiredo, no dia 31 de março de 1980, em comemoração ao 16'? aniversário da Revolução de 31 de Março de 1964.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
será feita a transcriÇão.
E a seguinte a matéria ctJ.ja transcrição é solicitada:

"Brasileiros e bras.ileiras:
"No dia de hoje, há 16 anos, coube às Forças Armadas nacionais a missão histórica de deter o curso da política mais contrária às aspirações do nosso povo jamais instalada entre nós. A família brasileira reagia com resolução e
ânimo _à iminente destruição das nossas instituições políticas tradicionais.
"Sob o manto de proteger os pobres e necessitados, os ínimigos da democr3cia realmente buscavam o esbulhamento de um povo pacífico e ordeiro. EnfiVt, o atropelo dos seus direitos e a negação das conquistas sociàis já
obtidas. E ainda, a &ubmissão ideológica, política e econômica do Brasil a interesses contrários aos nossos_
"Mas a Nação não estava inerme, como supunham os que a desejavam
golpear. De todos os la~os, brotava e crescia o clamor contra a negação dos
nossos valores e a derrocada da lei e da ordem. Nos quartéis, nos navios e nos
aviões, um pensamento unificador solidificava nossa determinação. Não
podíamos deixar nossa pátria entregue à subversão, à demagogia, ao ódio entre irmãos, à desconfiança, à luta de classes.
"Esses sentimentos eram tão profundos quanto universais. Sabíamos e
sentíamos que deles comungavam a grande maioria dos brasileiros. Tal como
sabíamos e sentíamos o quanto era superficial o alarido dos que diziam falar
pelo povo - mas eram por ele repudiados .
..A .. Nação em armas" deu conseqüência prática aos apelos vindos de
todo _o Brasil.
"A Revolução foi expressa pelo marechal Castello Branco, como um
"'estágio inevitável de nossa evolução". Seu compromisso com a democracia
haveria de levar o Brasil a "progredir, sem prejuízo das características fundamentais e dos sentimentos do nosso povo".
"Só os que fazem oposição por fazê-la negarão a firmeza com que ~onti
nuamos empenhados em realizar tudo o que, há 16 anos, pregávamos como
ideal atingível.
"Eles, porém, não devem preocupar-nos. Sua mente não reconhece a evidência. Cegos e mudos, recusam-se a ver e a responder. São mais insensíveis
que os rochedos.
"O caminho que estamos seguindo, para a criação de uma sociedade
mais jUSta, politicamente aberta e pluralista, é o mesmo dos revolucionários
de 1922, 1924, 1930, 1945. Tal sociedade funda-se no elenco de direitos pessoais e Cívicos, inscritos em nossa Constituição. Tem o progresso e a realização do homem em suas aspirações sociais e políticas como objeto único e final de toda a ação do Estado.
.. Por isso mesmo, a ordem, no Estado de Direito, é requisito prévio, necessário e indeclinável. A ordem, afirmou o marechal Costa e Silva, é "uma
projeção do espírito sobre a realidade exterior, para discipliná-la, dar-lhe o
sentido e tornar possível o pleno florescer dos agrupamentos humanos".
"Derivada da própria liberdade, a ordem distingue-se do silêncio imposto pela mão férrea dos tiranos. Não é a ·conformidade monolítica à verdade
oficial. E: dentro da ordem legal que se expressam as diferenças de opinião,
características das sociedades realmente livres.
"Digo, por isSo, que a democracia, ajustiça, u império da lei, o respeito à
vontade da maioria, a igualdade sãO os alicerces do mesmo edifício político e
social. Se faltar um deles, não nos enganemos, faltarão todos.
uAo mesmo tempo, a Revolução veio para resolver os impasses que velozmente se acumulavam e ameaçavam fulminar as possibilidades de desenvolvimento econômico do Brasil. Pela primeira vez, havíamos tido crescimento negativo do produto nacional per capita. Crédito externo abaladíssimo.
Exportações quase todas gravosas. Indústria, comércio, agricultura sem futuro e sem estímulo.
••Em face dessa perspectiva sombria, os Governos revolucionários construíram o progresso em meio a graves dificuldades. Mas, agora, as dificuldades do crescimento, não as da estagnação e da desesperança. Nas palavras do
presidente Emílio Médici, a Revolução "havefá de ficar na História como o
tempo em que se construiu a grandeza deste País".
"Aí estão as cifraS para confirmar o desenvolvimento experimentado em
todos os setores. Em numerosíssimos casos, o Brasil cresceu mais, nestes 16
anos, do que nos 75 anos anteriores, desde a Proclamação da República.
.. E se mais não foi possível realizar, ou se, em alguns casos, as metas
atingidas ficaram aquém de nossa expectativa, isSo se deveu- é forçoso reco-
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nhecer- à dificil conjuntura internacional que-vivemos: à crise do petróleo e
à inflação importada.
"Circunstâncias históricas, de todos conhecidas, forçaram desvios ou levaram a erros.
""Isso não teria importância em regimes totalitários. Neles, mudam-se os
anais, ou altera-se a própria História. Nesta nossa Revolução, vem de dentro
dela mesma a determinação de reformar. E sempre, e tão prontamente quanto possível, de reverter aos ideais de propor, defender e sustentar a democracia, como for-ma de organização politica do Estado.
ucom a mesma franqueza, reconheço o sucesso apenas parcial no combate à inflação e no equilíbrio da balança comercial. Para esse fim, o povo
brasileiro vem fazendo grandes sacrifícios, os quais tendem a concentrar-se
mais sobre os assalariados e, em geral, as classes menos favorecidas, Temos
de reconhecer, porém, que o sacrificio imprescindível deverá ser distribuído
de forma equitatiVà, COi'fesporidendo parcela maior aos mais bem aquinhoados.
ucomo já disse em ocasiões anteriores, os produtores, industriais e comerciantes precisarão conformar-se com lucros menores, a fim de assegurar
preços mais baixos ao nível do consumidor. Espero que o façain voluntariamente.
.. A tudo isso estamos decididos, como desde a primeira hora. E, se a
abertura política, iniciada conscientemente pelo meu ilustre antecessor, parece pôr mais em evidência os eventuais desacertos do que as grandes e permanentes realizações, sugiro que não nos esqueçamos da advertência feita pelo
presidente Ernesto Geisel.
HTemos o·dever de recordar, disse o presidente, ..aos que não viveram tão
aziagos tempos, o que foi o pesadelo, a angústia que amortalhava os corações
bem formados, na vignia prolongada ante a agonia da Nação, que parecia já
ferida de morte", o que foi "o abismo de iné:pcia, perplexidade, corrupção e
desordem em que soçobravam todas as intituições da sociedade brasileira".
"Brasileiros e brasileiras:
"O processo da Revolução não se encerra: realiza-se na consecução dos
objetivos a que nos propusemos. Agora, é natural, os métodos revolucionários estarão menos presentes.
~'Mas seus ideais são permanentes. Ou não seria o "começo de um novo
tempo", nas palavras do presidente Enúlio Mêdici.
"Assim, como jurei fazer deste País uma democracia, digo aos brasileiros
que nós, revolucionários de 1964, não nos deixaremos desviar de nosso rumo,
na busca da normalização do processo politico.
..As franquias democráticas estão mais presentes entre nós- como se vê
a cada dia. Esse é o testemunho da intransigen~e intenção do Governo, de lutar por uma democracia baseada nos nossos valores morais e espirituais. Coerente com a vocação dos brasileiros, estâ assente sobre os princípios cristãos
que nos acompanham desde a nossa formação como povo.
•• M u_ito orbigado''.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Item 3:

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n• 91, de 1980) do Projeto de
Lei do Senado nO? 164, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que estabelece a uniformidade dos vencimentos das contas de luz, água e
telefone em todo o Pais, e dã outras providências.
Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é dada como definitivamente
aprovada, de acordo com o art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
E a seguinte a redação final aprovada

Redação final do Projeto de Lei do Senado n'? 164, de 1979, que
estabelece a uniformidade dos vencimentos das contas de Juz, água e
telefone em todo o País, e dá outras providências.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplicaMse também às pessoas
jurídicas de direito público, quando lhes competir a expl9ração dos serviços
públicos aqui abrangidos.
Art. 3'? Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Item 4:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 4, de
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer nO? 126, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Araucãria (PR) a elevar em CrS 214.400.000,00 (duzentos e quatorze milhões e quatrocentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECER, sob n• 127, de 1980, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

.t o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 4, DE 1980
Autoriza a Prefeitura Municipal de Araucária (PR) a elevar em
Cr$ 214.400.000,00 (duzentos e quatorze milhões e quatrocentos mil
cruzeiros) o montante de sua dívida cOnsolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 f: a Prefeitura Municipal de Araucária (PR), nos termos do art.
2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 214.400.000,00 (duzentos e quatorze milhões, quatrocentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de
que possa contratar um empréstimo de igual valor,junto ao Banco do Estado
do Paraná S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação, destinado à execução de obras referentes ao Projeto CURA, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do
Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 5:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 5, de
1980- (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
-_seu Pare_cer_nJ 128,_de_1980),_qu.e_àiJtQri_z_:;utPn:~feit_u_r;:~,_M_tmi_çip~! ele:
Florianópolis (SC) a elevar em Cr$ 592.544.988,40 (quinhentos e
noventa e -dois milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e oito cruzeiros e quarenta centavos) o montante
de sua dívida consolidada interna, tendo
PARECER, sob n• 129, de 1980, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Em discussão o projeto, em turno único.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrála. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão,
(Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 5, DE 1980

Autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar,
O Congresso Nacional decreta:
em Cr5 592.544.998,40 (quinhentos e noventa e dois milhões, quinhenArt. lO? O vencimento d~s contas de fornecimento de e_nergia elétrica e
tos e quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e oito cruzeiros e
água, bem como dos serviços de telefone, será uniformizado em todo o País,
quarenta c~ntavos ), o montant_e de sua dívida consolidada interna.
devendo acorrer no primeiro dia útil do mês subseqUente ao do consumo,
com tolerância de 5 (cinco) dias para pagamento sem qualquer acréscimo.
O Senado Federal resolve:
Art. 2• Dentro do prazo de 1 (um) ano, a contar da publicação desta
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Florianópolis, Estado de Santa CaLei, as empresas concessionâri_as de serviçOs de energia elétrica, água e telefo- tarina, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, do
ne adotarão as providências necessárias à uniformização a que· se refere o ar- Senado Federal, autorizada a elevar, em Cr$ 592.544.998,40 (quinhentos e notigo anterior.
venta __e d9is milhões, quinhento~ _e quarenta e quatro mil, novecentos e no-
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venta e oito cruzeiros e quarenta centavos), o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor,junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S/ A, este na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado à execução de obras relativas ao Projeto CURA Ilha II, naquele Mu-·
nicípio, 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 (Nilo Coelho) - Item 6:
Discussão, em turnO único, do Projeto de Resolução n9 12, de
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 142, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de
João Pessoa (PB) a elevar, em Cr~ 732.520.326,40 (setecentos e trinta
e dois milhões, quinhentos_ e vinte mil, trezentos e vinte e seis cruzeiros e quarenta centavos), o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECER, sob n' 143, de 1980, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
·
Em discussão _o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-
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nado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões
de cruzeiros) o montante de sua dívída consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Nordeste do
Brasil S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento para a construção da primeira
etapa do Distrito de Serviços Mecânicos, no âmbito do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Nordeste (FUNDURBANO), naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Item 8:

Discussão, erti turno único, do Parecer n9 1.165, de 1979, da
Comissão de Constituição e Justiça, que conclui, com voto_vencido
dos Senadores Nelson Carneiro, Tancredo Neves e Leite Chaves,
pelo indeferimento do Recurso sjn9 j79, interposto pelo Senador
~~amar FranCÇl, da d~cisão do Presidente do Senado Federal, negando seguimento ao Requerimento de informações, de sua autoria, ao
Poder Executivo, referente a quotas do PIS, investimentos da
CVRD, dívida externa brasileira, empréstimos externos obtidos
pela Light e participação da SIDERBRÁS no Projeto Mendes Júnior.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão de 10 do corrente, tendo a
discussão adiada para a presente sessão, a requerimento do Sr. Senador ItaAprovado.
mar Franco.
A matéria vai à Comissão de Redação.
A Presidência esclarece aos Srs. Senadores que a aprovação ou rejeição
pelo Plenário do parecer em exame, que conclui pelo não proviriiC:nto do re2 o seguinte o projeto aprovado
curso, prejulgará as matérias conStantes dos itens 9 e lO seguintes, por se traPROJETO DE RESOLUÇÃO N• 12, DE 1980
taorem da proposições que visam objetivos semelhantes e instruídas com pareAutoriza a Prefeitura Municipal de' João Pessoa (PB) a elevar, c-e-res idênticos.
em Cr$ 732.520.326,40 (setecentos e trinta e dois milhões, quinhentos
Em discussão o parecer, em turno único.
Tem a palavra o nobre Senador Itamar Franco.
e Yinte mil, trezentos e vinte e seis cruzeiros e quarenta centavos), o
montante de sua dívida consolidada interna.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para discutir.)- Sr. PresiO Senado Federal resolve:
dente, Srs. Senadores:
Art.lll ~a Prefeitura Municipal de João Pessoa, Estado da Paraíba, nos
Nós, parlamentares, com tantas dificuldades que temos encontrado no
termos do art. 2• da Resolução n' g3, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar, em Cr$ 732.520.326,40 (setecentos e trinta e dois exercício do mandato, vamos nos desencantando. Veja V. Ex• que um simples
milhões, quinhentos e vinte mil, trezentos e vinte e seis cruzeiros e quarenta Requerimento de Informações - e recordo a V. Ex• alguns deles- é negado
centavos), o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa sistematicamente pela Mesa Diretora e, jâ agora, pela Comissão de Consticontratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado da Paraí- tuição e Justiça, pelo Parecer do nobre Relator, como não poderia deixar de
ba S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habi- ser- o nobre Senadot Murilo Badaró.
Veja V. Ex•, Sr. Presidente, os requerimentos que a Mesa nega, e que o
tação (BNH), destinado à elaboração e execução de obras e serviços necessárioS à implantação do Projeto CURA, na orla marítima daquele Municí- Senador Murilo Badaró também concorda em negar esses:
pio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil.
J. Qual o volume de investimentos definidos para a atuação
Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
da CVRD, em 1979, incluindo as empresas controladas e coligadas?
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 7:
2. Que alterações sofreu o plano de investimentos previsto
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 15, de
para 1979, em quais volumes, e que causas determinaram essas modificações?
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 148, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de
3. Quais Os atuaiS critérios de atuação da CVRD, consideranCampina Grande (PB) a elevar em Cr$ 22.000.000,00 (vinte e dois
do também as empresas controladas e coligadas, no tocante à pesquisa mineral, e quais os que prevaleceram até o final de 1978?
milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna,
4. Que mudanças estão sendo realizadas no momento na ârea
tendo
de pesquisas minerais e quais os projetas atingidos, em termos de
PARECER, sob n• 149, de 1980, da Comissão:
paralisação, redução de ritmo, ou desistência de iniciação?
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici5. Que reservas minerais a CVRD transferiu, em 1979, para
dade.
querri e quais as condições de pagamento estabelecidas?
Em discussão o projeto, em turno único.- (Pausa.)
6. Quantos são, e onde estão localizados os alvarás de pesNão havendo oradores, declaro encerrada a discussão.
quisa disponíveis pela Vale do Rio Doce SfA, por intermédio da
Em votação.
Rio Doce Geologia e Mineração S/A- DOCEGEO, e quais os reOs Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se-acham.
sultados obtidos nos últimos três anos pela referida empresa, em ter(Pausa.)
mos de pesquisas minerais e financeiros?
Aprovado.
7. A quanto montaram, nos últimos três anos, os recolhimenA matéria vai à Comissão de Redação.
tos relativos ao Imposto sobre Minerais realizados pela CVRD, em
2 o seguinte o projeto aprovado
razão da exploração de minério de ferro, no Estado de Minas Gerais? Explicitar a resposta para os Municípios e o Estado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 15, DE 1980
O outro, Sr. PreSidente, o_ Senador Murilo Badaró também nega:
Autoriza a Prereitura Municipal de Campina Grande (PB) a elevar em Cr$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de cruzeiros) o mon1. Quais os empréstimos obtidos peta Aço Minas S.A. (Açominas) no exterior?
tante de sua dívida consolidada interna.
2. Quanto desses empréstimos foi repassado para outras áreas
o- Senado Federal i'esolve:
de atividade da administração federal e em que condições?
Art. 19 ta Prefeitura Municipal de Campina Graitde, Estado da Paraí3. Qual a área definida para a atuação da Aço Minas S.A.
ba, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, do Se(Açominas) em relação ao setor de não-planos?
sa.)
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4.

Quanto o Brasil importou, nos últimÕs três anos, de produ-

tos siderúrgicos planos e não·planos?
5. Qual o montante e a forma de participação da Siderurgia
Brasileira S.A. (SIDERBRÁS) no projeto Mendes Júnior?
6. Em que etapa se encontra atualmente o projeto Mendes Júnior'?
7. Qual o apoio da administração federal ao empreendimento
Mendes Júnior, além da participãÇão da Siderurgia Brasileira S.A.
(SIDERBRÁS)?

to, nesta parte. atributiva de competência, é auto-executâvel, p~is
prescinde de regulamentação a nível de lei ordinária. Não cabena
especificar num diploma legal, inferior hierarquicamente, quais ou
que tipos de a tos estão sujeitos ao exame parlamentar, pois a norma
constitucional já define a abrangência: são todos os a tos da administração federal. Qualquer tentativa de limitar ou de cercear o campo
de incidência do poder fiscalizador incidiria em manifesta inconstitucionalidade.

Aí sim, o p3recer do Senador Mutilo Badaró não deveria ter sido apro8. De que forma as restrições impostas ao -campo da siderurgia atingiram o projeto Mendes Júnior e a Siderurgia Brasileira S.A. vado pela Comissão de Constituição· e Justiça.
O que espero nesta tarde, Sr. Presidente, ê que o Plenário do Senado não
(SIDERBRÁS)?
aprove o parecer do nobre Senador Murilo Badaró, mui digno representante
Sr. Presidente, como pode observar V. Ex•, são 5 requerimentos. Dificíl, também do Estado de Minas Gerais, e que honra a representação do nosso
portanto, se torna o exercício do mandato, principalmente quando a Mesa Estado aqui nesta Casa, mas que constantemente vem negando- e com que
entende de policiar tais pedidoS.
facilidade S. Ex• nega os nossos pedidos de inforrnaçõC:s - até mesmo com
E observe V. Ex', Sr. Presidente, que as coisas comeÇam a se complicar assuntos relacionadas com o seu Estado.
no Senado Federal, e aí eu chamaria a atenção do ilustre Relator o Senador
Espero, Sr. Presidente, chamando a atenção mais uma vez da Casa, que
Murilo Badaró e da Bancada do Governo, e jâ vou alertar, de antemão, o Senado não1f'ermita a aprovação do parecer do nobre Senador Murilo BaV. Ex• respeitosamente, que vou pedir verificação de quOrum. Se V. Ex• já daró, porque se o Legislativo brasileiro jã é um órgão enfraquecido, face à hiquiser providenciar o quorum, eujâ me adianto dizendo que nos itens 8, 9 e pertrofia do Executivo, a nossa ação vai, a cada dia mais, ficando diffcil. ApelO, vou solicitar quomm.
lo ao Plenário do Senado para que rejeite o parecer do ,nobre Senador Murilo
Mas, Sr. Presidente, como eu dizia, as coisas começam a se complicar no Badaró.
Senado Federal.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
o' Senado autoriza emprêsthno aos Esúidõs Municípios. Solicitei inforM
O Sr. Murilo Badaró (PDS- MG)- Peço a palavra para discutir, Sr.
mação de um empréstimo dado ao Estado de: Minas Gerais, e aqui recordo
que, entre 1971 e 1979, o Estado de Minas Gerais jà buscou cerca de 500 mi- Presidente.
o SR. PRESfDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Selhões de dólares em empréstimo. Os Municípios brasileiros jã obtiveram~ C!.C
1970 a 1979, empréstimos que perfazem um total de cerca de 4 bilhões de n_aqor Murilo Badaró.
O SR. MURILO BADARÓ (PD8-MG. Para discutir.)- Sr. Presidendólares. Pois bem, o Senado quer aprovar, quer emprestar, face ao enfraqueci!'llento dos Estados e Municípios, nós estamos de acordo. Mas, o que nós te, Srs. Senadores:
não podemos concordar, Sr. Presidente, é que _o parlamcntar_queira e não
O nobre Senador Itamar Franco me chama à colação, sob o fundamento
consiga seguir o processo de empréstimo do Estado, queira obter do Estado de que tenho sido cu, sistematicamente, levado a negar requerimentos e poscomo este empréstimo estâ sendo realizado, como estâ se processando, como tulações da lavra de S. Ex•. Estou certo de que muito mais do que isso terá
está sendo aplicado, se ele estâ realmente sendo aplicado convenientemente sido o prazer com que debato com o nobre representante por Minas Gerais,
de acordo com a aprovação do Senado. Vê, Sr. Presidente, que acabo de rece- seinpre tão atento, tão zeloso e tão expedito no cumprimento do seu dever de
ber do ilustre Senador Alexandre Costa o seguinte oficio:
representante de Minas e de parlamentar desta Casa.
Confesso, Sr. Presidente, que não entendo a razão do desencanto do
Of.SM/65
nobre Senador mineiro, tampouco o seu desalento, pois que 6: ele quem hã
À Sua Excelência o Senhor
mais. de ano tem tido a oportunidade de prestar ao País um dos mais relevanSenador Itamar Franco
Em 31 de março de 1980 tes serviços, na Presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito que invesSenhor Senador:
tiga as denúncias de uma revista alemã sobre o Acordo Nuclear brasileiroCom referência aos requerimentos de informações encaminha~ alemão, E, no exercício desse múnus, S. Ex• poderá comprovar que jamais
dos à Mesa nas sessões dos dias 25 e 28 do corrente e que objetivam faltou, quer da parte do Governo, quer da parte da Liderança da Maioria,
esclarecimentos sobre operações de empréstimos externos, do Go~ qualquer cooperação. qualquer colaboração ao desenvolvimento dos trabaverno de Minas Gerais, autorizadas pelo Senado através das Reso~ lhos parlamentares.
luções nos 37, de 1971; 27, de 1972 e 76, de 1975, tenho o prazer de
O Sr. Itamar Franco (PMDB-MG)- Permite V. Ex• um aparte? Não
informar a Vossa Excelência que o Senhor Presidente, considerando
a peculiaridade da matéria, antes de" despachá-los, achou por bem queria interrorripê-Io porque V. Ex• teVe a gentileza de não me interromper.
co·ns-ultar a douta Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. MURILO BADARÓ (PDS-MO) - V. Ex• me dâ um prazer
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência enorme.
protestos de estima e distinta considerãção. - Alexandre Costa,
O Sr. Itamar Franco (PMDB-MG)- V. Ex• me traz ao debate. Da LiPrin1Cif0-SCcretário.
·
derança do Governo nesta Casa, Senador Murilo Badaró, no desempenho da
Não é pos.sível, Sr. Presid(mte! O Senado aprova emprêstimo a um Esta~
minha função de Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que exado, um parlamentar desse Estado deseja saber co~'? estâ s~ndo aplicado este
mina o Acordo Brasil-Alemanha, jamais. encontrei qualquer dificuldade.
empréstimo, e o Preside"nte da Casa acha que, dada a peculiaridade desse em~
Mas, do Governo qüe V. Ex' representa nesta Casa, das autoridades, sobretupréstimo, tem- de consultar a Comissão de Constituição e Justiça para aprodo da NUCLEBRÂS e dci --Ministérío das· Minas e Energia. as maiores difivar esse pedido de requerimento L.
culdades tenho encontrado. Vou dar apenas um exemplo, inclusive, que se
por ísso que eu digo que o desencanto, o desalento, vai tomando posse
tratou de um desrespeito ao próprio Congresso Nacional, não mais ao Preside todos nós, e talvez seja causa do que nós estamos assistindo aqui nesta tardente da Comissão nem à Comissão do Acordo Brasil-Alemanha: quando reM
de e em outras tardes o vazio do Senado Federal, porque nós não podemos
meteram ao Congresso documentos sigilos.os, estes não vieram escritos em
sequer exercer a nossa fiscalização, einitir através da -MeSa essCs requerimenportuguês, mas em língua inglesa1 talvez se esquecendo qual a língua que se
tos de informações.
fala neste País. Então, veja V. Ex• que as dificuldades para o Presidente e para
Por isso, Sr. Presidente, chamo a atenção da Casa para o parecer dado
os Membros da Comissão, sobretudo aqui destaco o trabalho grandioso que
pelo nobre Senador Murilo Badaró, que vai argumentar com o art. 45. b muirealiza lá o Senador Dirceu Cardoso - são jmensas. Senhor Murilo Badato fácil ao Senador Murilo Badaró pegar o art. 45 e argumentar; nós tambêm
ró. E pode crer V. Ex•: se não fosse muita fé e muito desejo de trabalhar, essa
poderíamos argumentar o contrário, em relªção ao art. 45, para dizer o seComissão já teria realmente encerrado Os seus dias.
guinte, baseado na nossa própria justificatiVa:
O SR. MURILO BADARÓ (PDS-MG)- Sr. Presidente, não há de ter
Contém o art. 45 da Constituição uma norm-a dC dUpla natureo nobre Senador mineiro razõeS para desencanto ou desalento. Se há alguêm
za.
que recebe o galardão da glória permanente da opinião pública, pela sua
Essa o Senador Murilo Badaró não examinou.
atuação aqui neste Senado, este é exatamente. o Senador Itamar Franco.
Não compreerido esta manifestação extemporânea de pessimismo de S.
Em primeii'o lugar, atribui-Se ambas as Casas do Congresso
Nacional o poder de fiscalizar os atos do Poder Executivo. O precei- Ex• É bem verdade que se S. Ex.' fizer um pequeno esforço de memória, hã de
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verificar que esta proibição contida no texto da Constituição de 69 é uma decorrência dos abusos e do excesso de liberalidade vigente ao tempo da Carta
de 1946. No Brasil, nós vivemos nuzr sistema pendular. Saímos do excesso de
liberalização de 1946 e caímos na drasticidade do sistema de 1969, principalmente com relação ao Congresso, que foi erigido à categoria de "bode expiatório", injustamente, de grande parte dos males nacionais. Daí a incursão errada, contrária a todas as boas regras do Direito Constitucional, da Junta que
promulgou a Carta de 1969, invadindo atribuições que pertencem aos regimentos das Casas, e não são evidentemente matéria constitucional. Tudo isso
está sendo objeto de grande debate, convocando-se as inteligências do Governo e da Oposição, no sentido de resolver o problema das chamadas prerrogativas do Congresso Nacional. Mas convenhamos, e apenas en passant, Sr.
Presidente, consideremos o problema do decurso de prazo, que em 1956 foi
objeto de uma Comissão Parlamentar presidida pelo então Deputado Hermes
Lima, que mais tarde seria Chefe do Gabinete no regime parlamentarista e
posteriormente Ministro do Supremo Tribunal Federal. Jã naquele tempo a
Câmara se debruçava sobre a inquietante questão do decurso de prazo, pois
que um parlamento que não delibera, um parlamento que não decide, é incompatível com as exigências do estado moderno. E do sistema exagerado e
meramente formal de 1946, em que projetas dormitavam nas gavetas do Parlamento por mais de uma década, caímos no sistema oposto, ou seja, no decurso de prazo imposto ex-cathedra. Vai-se encontrar uma solução para este
pr'oblema, não tenho dúvidas.
Da mesma forma. eminente Senador Itamar Franco, é o problema das
informações.
Ao mandar o problema para o art. 45 da Constituição, é evidente que V.
Ex• colocou mal o seu pleito. O problema das informações, ao tempo da Carta de 1946, só serviu para con(fuzir o Congresso- Câmara e Senado- ao
pelourinho da opinião pi1blica. Por qualquer questão de somenos, era expedi·
do um requerimento de informações, a que nenhum parlamentar se recusava
a dar apoio. O Executivo não os respondia, a Câmara não fazia a cobrança
no tempo certo. Resultado: foi um dos fatores que mais pesaram contra o
Cõrlgi'-eSsó- Nacional nos diffceis idos de 1968.
A regulamentação da matêria circunscreveu o pedido de informações
apenas a projetes em tramitação no Congresso Nacional. Compreendo que é
uma demasia. sem dúvida nenhuma. Concordo com V. Ex• que não deve haver nenhuma limitação no poder fiscalizador do Congresso. E aí, Sr. Presidente, a assertiva nos joga em outro problema tão sério e tão grave quanto este: é que, enquanto ouvimos aqui a fala soturna e pessimista do nobre representante da Mantiqueira mineira, asseverando que o Congresso não tem conw
dições de funcionar, ê este mesmo Congresso que, decorridos treze anos da
Carta de 67 que manteve como dos mais importantes poderes residuais o poder de fiscalização não foi capaz de regulamentar o preceito.

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Permite-me V. Ex• um aparte,
sem interromper o seu pensamento?
O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG) - Com muito prazer.
O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- (Fora do microfone)- V. Ex• não querem
nem deixam a Oposição ... Ora; invoca airlda- o arglimerito da negligênCia ...
O SR. MURILO BADARÓ (PDS nobre Senador Dirceu Cardoso ...

MG) -

Ora, Sr. Presidente, o

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Permite-me V. Ex• o aparte?
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E para que não permitem? Exatamente para que V. Ex• então, com o seu
cavalheirismo, ocupe hoje a tribuna, defenda o seu parecer e negue os requerimentos de informações da Oposição. f: exatamente isto.

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) -

Em nome da Maioria. Só isto.

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG) - Sr. Presidente, é fãcil à
oposição jogar nos ombros do Governo a responsabilidade pela não regulamentação do dispositivo do art. 45. No entanto, não ê este o problema do
nosso debate. O fulvo central do nosso debate é o problema do requerimento
de V. Ex•.
Pois bem, V. Ex• recorre de uma decisão da Mesa que denegou infor~
mações ao Senador Dirceu Cardoso. Não sou eu quem nega. Ao contrário,
com que prazer eu atenderia a V. Ex• e com que prazer exalto, aplaudo, proclamo e reverencio a sua capacidade de luta neste Plenário, fiscalizando os
atas do Governo. V. Ex' só merece encómios de todos nós.
O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Mas vou preso, assim mesmo.

O SR. MURILO BADARÚ (PDS -

MG) - Como preso!

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Com todos os elogios de V.
Ex• ., são negados.
O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- V. Ex• é prisioneiro permanente do nosso carinho, do nosso apreço.
O Sr.ltamar Franco (PMDB- MG)- Muito bem, mas gostaria que V.
Exf. ...

O SR. MURILO BADARÚ (PDS- MG)- O que existe de fato ê isto:
não sou eu quem nega, é a Constituição. Ternos, por exemplo, discutido amplamente na Comissão de Constituição e Justiça sobre o art. 165, seu parâgrafo único, que expressamente piolbe qualquer Concessão de benefícios sem que
o autor do projeto ofereça a contrapartida financeira. Não somos nós que negamos isso, está escrito. No dia em que se modificar. estamos dispostos a conceder com muito interesse e coin muita atenÇão.
A ComisSãO de Constituição e Justiça é um órgão técnico. Ela não pode
fugir aos estritos termo~ do Regimento, nem à Constituição.
Por maior empenho que eu tenha de ver atendido o Senador Itamar
Franco, e entre agradar o Senador Itamar Franco ...
O Sr. Itamar Franco (PMDB -

MG) -

O SR. MURILO BADARÚ (PDS tuição, fico com a Constituição.

Nem quero, Excelência.

MG) - ... e ficar com a Consti-

O Sr. Itam;&r Franco (PMDB - MG) - Permite, antes de encerrar,
nob~e Senador? (Assentimento do orador.) Vamos deixar o caso desses meus
requerimentos de informação. Vamos passar a outro ponto, que é ainda mais
sério, no meu entendimento- o que a Mesa fez. O Senado aprova o empréstimo ao Estado e ao Município.!; aprovado pelo Senado. Aprovamos. O parlamentar desse Estado deseja saber o andamento desse empréstimo, como ele
estâ sendo aplicado, se estâ sendo aplicado corretam ente? Com que entidade
financeira foi realizado? Porque. às vezes, nem a entidade financeira o Estado
indica, no seu desejo ao Senado Federal. O Presidente do Senado simples~
mente envia à Comissão de Constituição e Justiça, dizendo: "Considerando a
peculiaridade." Que peculiaridade é esta, Senador Murilo Badaró?! Neste
ponto pergunto, serâ que V. Ex• neste instante- permita-se só o término do
meu raciocínio- será que V. Ex•. nesta hora, vai também invocar o art. 45
da Constituição? Não acredito. V. Ex' é um grande jurista, ê um grande conhecedor ...

O SR. MURJLO BADARÚ (PDS - MG)- Eu estava permitindo a V.
Ex• o aparte, e o faço Sempre corri -grande prazer, mas o nobre Senador DirO SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- Não. Não sou grande juceu Cardoso, contra o Regimento, atravessou na fi'ente de V. Ex• com essa forista nem grande conhecedor.
gosidade típica dos homens do Espírito Santo. Dou o aparte a V. Ex'.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Não posso crer que V.
O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- V. Ex• fez um abuso aí.!; a prepotência da
Ex• vã buscar a Constituição neste ~specto.
Maioria que não deixa a fiscalização e ainda invoca este argumento a seu faO SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- Senador Itamar Franco,
vor.
houve aqui, no fim do ano passado, um episódio que diz bem de como pode
O SR. MURILO BADARÚ (PDS- MG)- Sr. Presidente, o aparte é
ser cumprido ....
do nobre Senador Itamar Franco.
Essa intervenção capixaba costuma perturbar V. Ex'
O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- O Senador Dirceu Cardoso tem
O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG)- Desculpe-me, Senador. É que
inteira: rãzão, assiste razão a S. Ex' Basta que V. Ex' verifique os Anafs do Se- Minas e Espírito Santo estão sempre aliados, e V. Ex', melhor do que ninnado ...
guém, sabe disso.
O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - A luta é nossa.
O Slf. MURILO BADARÚ (PDS- MG)- Entro, então, nesta dúplice
,
O Sr. Itamar Franco (PMDB - MO) ... verifique a tentativa da Opo- aliança.
sição em regulamentar este artigo. V. Ex's ê que não permitem realmente areNo ano passado, o Senador Alberto Silva, para vencer, aqui, a obstinada
gulamentação.
e Cerrada discussão que se fazia contra os empréstimos, solicitou informações
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a respeito do empréstimo destinado ao _Estado do Piauí. Essas informações
vieram, e S. Ex• abriu mão da obstrução. Não há nada que impeça o requeri~
mente de informações quando o projeto estâ tramitando. A constituição é ab~
solutamente expressa.
Portanto, V. Ex• vai~me permitir que eu faça ligeira recordação do texto.
Com o livrinho na mão, como dizia o Presidente Dutra, é mais fácil (art. 30 1
letra "d"):
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dos -Senadores Nelson Carnejro 1 Tancredo Neves e Leite Chaves,
pelo indeferimento do Recurso sjn9/79, interposto pelo Senador
Itamar Franco, da decisão do Presidente do Senado Federal, negando seguimento ao Requerimento de Informações de sua autoria, ao
Poder Executiv-o, sobr~ o processo iniciado pela representação de
Lynaldo Uchoa de Medeiros contra ex-Diretores do Banco Central
do Brasil e sobre contrato celebrado entre Aço Minas Gerais S.A. e
a firma American Medical Internacional.

"A Mesa da Câmara dos Deputados ou a do Senado Federal
encaminhará, por intefinédio da Pr~iclência da República, somente
Em discussão o parecer, em turno único. (Pausa.)
Não haverldo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão, fipedidos de informação sofre fato relacionado com matéria legislati~
va em trâmite ou sobre fato sujeíto à fiscalização do Congresso Na- cando sua votação adiada por falta de quorum.
cional ou de suas Casas."
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 10:
V. Ex• se baseou neste dispositivo para entender que todas essas ma~
Discussão, em turno único, do Parecer n9 1.167, de 1979, da
térias, in genere, estão submetidas ao poder fiscalizador do Congresso N acio~
ComiSSão de Constituição e Justiça, que conclui, com voto vencido
nal.
dos Senadores Nelson CarneirO, Tancredo Neves e leite Chaves,
O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Não. Veja V. Ex• que houve
pelo indeferimento do Recurso sjn9j79, interposto pelo Senador
ltarilar Franco, da decisão do Presidente do Senado Federal, neganuma distinção agora.
do seguimento ao Requerimento de Informações de sua autoria, ao
O SR. MURILO BADARÓ(PDS- MG)- Não.Está perfeito. Não
Poder Executivo, sobre as características das agências do Banco do
discordo.
Brasil S.A. no exterior.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) (Fazendo soar a campainha.)
Em discussão o parecer, em turno único. (Pausa.)
O SR. MURILO BADARÚ (PDS- MG)- Estou terminando, Sr. PreNão havendo _o_r_adores, declaro-a encerrada.
sidente.
Por falta de número em plenário para deliberação fica adiada a votação
Apenas o requerimento de informação do nobre Senador Itamar Franco da matéria.
não encontra amparo no Regimento nem na Constituição.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 11:
O Sr. Itamar Franco (PMDB -- MG) - No entendimento de V. Ex•
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9
O SR. MURILO BADARÚ (PDS- MG)- E veja S. Ex• e vou ainda
90, de 1979, do Senador Franco Montoro, que concede aos empredar-lhe um exemplo de como a sua ação fiscalizadora é importante.
gados domésticos férias anuais rem~neradas de trinta dias corridos,
após cada período de doze meses de trabalho, tendo
O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- V. Ex• me concede um aparte?
PARECER, sob n• 94, de 1980, da Comissão:
O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG) - Em seguida, Senador.
- de Redação, oferecendo a redação do vencido.
O nobre Senador Itamar Franco denunciou, aqui, o problema do acordo
Em discussão o projeto, em Segundo turno. (Pausa.)
da AÇO MINAS com a American Medical lnternational, e prometi a S. Ex•,
Nenhum dos sfs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a
naquela época, que lhe daria as informações. Sequer tive tempo de recolhê-.
discussão.
las, porque a própria AÇOMINAS, verificando ...
Encerrada esta, o projeto é dado como aprovado, nos termos do art. 315
O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Muito tempo depois, Excelên- do Regimento Interno.
cia, vamos fazer justiça, por favO!!
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. MURILO BADARÚ (PDS- MG)- Sim, muito tempo depois.
E o seguinte o projeto aprovado
Digamos, 30 dias depois.
Redacão do vencido para o segundo turno regimental do Projeto
O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG)- Não, Excelência.
de Lei do SeÕado n'i' 90, de 1979, que concede aos empregados domésticos férias anuais remuneradas de trinta dias corridos, após cada
O SR. MURILO BADARÚ (PDS- MG) - Não tem importância.
período de doze meses de trabalho.
Veja V. Ex.•, a opinião pública foi despertada, o assunto foi reexaminado e
tornado sem efeito.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Dê-se ao art. 3• da Lei n• 5.859, de 11 de dezembro de I 972, a seO Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Veja V. Ex• que, quando solicitei as informações, o contrato estava sendo mantido entre o Governo do Es- guinte redação:
tado e uma empresa de saúde estrangeira. Há fato de maior graVidade?!
"Art. 3'i' O empregado doméstico terâ direito a férias anuais
remuneradas de 30 (trinta) dias _corridos, após cada período de 12
O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- Disse a V. Ex• que lhe da(doze) meses de trabalho, prestaqo à mesma pessoa ou família."
ria as infõfffi3ÇõeS-em nome do GoVerno-de Minas. Elas não se fizeram neces~
sárias, inclusive parece que chegaram às mãos- de V. Ex• pela própria empre~
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
sa. O ato foi desfeito. Exatamente mais uma contribuição qlJe ficamos deven~
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
do à sua ação fiscalizadora.
Senador Itamar Franco, eu teria muito prazer em deferir, atê porque estâ
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Tem a palavra o nobre Senador
mais acorde com o meu espírito liberal, com o meu sentimento liberal.
José Lins, que falará como Líder de Partido.

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - E verdade.
O SR. MURILO BADARÚ (PDS - MG) - No entanto- repito não posso ficar contra a Carta Magna do meu País, e me empenho, inclusive,
em reformá-la, para que o poder fiscalizador do Congresso Nacional se possa
exercer de maneira mais ampla, mais presente e mais permanente.
Estou certo de que assim procedendo prestaremos um grande serviço ao
País.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE(Nilo Coelho)- Continua em discussão o parecer. (Pausa.) Encerrada.
Sendo evidente a falta de quorum, em plenârio, fica sua votação adiada.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 9:
Discussão, em turno único, do Parecer n'i' 1.166, de 1979, da
Comissão de Constituição e Justiça, que conclui, com voto vencido

O SR. JOSELINS PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Com a palavra o nobre Senador Evandro Carreira. (Pausa.)
S. Ex• não estâ presente.
Com a palavra o nobre Senador Teotônio Vilela, por cessão do nobre Se-nador Gilvan Rocha.
O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB-AL. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Por gentileza de vários colegas- o próprio Presidente da Casa neste insw
tante, o Senador Itamar Franco e o Líder Gilvan Rocha- é que ocupo a tribuna neste instante para fazer uma comunicação que considero da maior graw
vidade.
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Segundo declarou o geólogo Laura Vieira, Superintendente dos Contratos de Riscos, da PETROBRÁS, no dia 8 de abril de 1980, no Clube de Engenharia, no Rio de Janeiro, durante um debate público sobre contrato de risco
e monopólio estatal do petróleo, o Sr. Ministro César Cais enviou ao Presidente da PETROBRÁS, o seguinte telex:
Conforme nossos enfeiidimentos telefônicos retransmito teor
meu despacho ontem com Exm9 Senhor Presidente República a respeito adaptações devem ser feitas nos modelos Contratos Risco estão sendo celebrados pela PETROBRÁS pt lnformo-lhe que Senhor
Presidente aprovou referidas modificações pt
Eis as modificações:
uPara alcançar maior cooperação da-iniciativa privada- Iniciativa privada, leia-se multinacionais do petróleo Prospecção de petróleo, propomos as seguintes modificações
nas cláusulas atuais dos contratos de risco:
I - Delimitar a área a tua! de prospecção que a PETROBRÁS
está relizando, com recursos próprios, e abrir as demais áreas para a
iniciativa privada. Foi recomendado à PETROBRÃS programar
para o ano de 1980, I milhão de metros de perfuração, como meta a
atingir.
2 - Oferecer às empresas privadas a possibilidade de ter acesso
a bacias inteiras, inclusive propiciando-lhes toda a informação geológica necessãria, sobre a área total das bacias, para que possam ser
escolhidos os blocos que interessem a cada empresa;
3 - Participação da empresa contratante na fase de produção,
como é de praxe internacional. Naturalmente, a PETROBRÁS
exercerá adequada fiscalização;
4 - Decisão cotijüitta sobre o nível comercial da reserva descoberta pela pesquisa objeto do contrato de risco;
5 - Garantia do reembolso ejou remuneração em moeda estrangeira, 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 ~édia empresa nacional, que poderiam, sob a forma de consórcio, serem contratadas,
até mesmo, com assistência técnica da PETROBRÁS".
cds sds - César Cais - Ministro Minas e Energia.
Observação: O teor deste telex foi liberado à imprensa em Brasília e no
Rio de Janeiro, segundo declarou o geólogo Laura Vieira, (Superintendente
dos Contratos de Risco na PETROBRÁS), no dia 8/4/80, no Clube de Engenharia do Rio de Janeiro; durante um debate público sobre .. Contratos de
RiscO e o Monopólio Estatal do Petróleo".
Sr. Presidente, Srs. Senadores, se antes persistia qualquer dúvida com relação à grave ofensa ao texto constitucional, hoje, creio; que esta Casa não
tem dúvida alguma de que, na verdade, o Senhor João Baptista Figueiredo resolveu, também, ser um constituinte e modificar todo o panorama constitucional através de conversações pessoais com um Ministro e este Ministro,
através de entendimento telefônico, reafirma as modificações no pensamento
da Constituição, através de um simples telex. Não se trata de um oficio, não
se trata nem sequer de papel timbrado, mas de um telex em que os próprios
termos da comunicação desabonam até da categoria ministerial do emitente.
Durante anos esta Nação lutou pelo monopólio estatal do petróleo; não
foi um movimento de intelectuais, foi um movimento do povo. Agora, Sr.
Presidente, hã necessidade de se retornar um instante a este fato do movimento popular, porque os movimentos populares que empolgam qualquer nação
não são fruto de um modismo evcinfllal. ~ necessâriO que subsista ou que anteceda a esses movimentos alguma estrutura de natureza jurídica.
Todos nós sabemos que as mudanças fundamentais na vida da humanidade jamais- precederam de estrUturas jurídicas, de trabalhos jurídicoS.
Quem, como nós, tem a: obrigação de cOnhecer a evolução da burguesia
no mundo moderno, e pronuncio esta palavra com todo o respeito que ela me
merece, todos nós sabemos que a saída do feudalismo para o capitalismo se
deveu a um trabalho de modificação de estruturas jurídicas. Não foi pura e
simplesmente um trabalho de natureza popular. Em cima dessas estruturas é
que o povo passou a trabalhar, porque a consciência popular, a consciência
coletiva é qUalquer coisa de muito superior às lideranças de qualquer um de
nós.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB -RS)- De qualquer s_orte, se me permite, trata-se de um texto legal positivo.
-O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB -
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AL) -

Perfeito.

A respeito do contrato de risco, figuras da maior importância, como
Pontes de Miranda, c não juristas contratados em balcão, se pronunciaram.
Mesmo assim, o Governo resofveu não dar atenção: Esta Casa protestou à altura, e eu chegaria a dizer que toda a discussão não girou em torno de se facilitar a maior expansão na ·pTOcurã do Petróleo, que fosse para a, para b ou
para c, mas a ordem legal sobre a qual nós teríamos que caminhar, porque a
derrocada deste está, exatamente, na ausência de ordem. O problema institu~
cional vai desde o feij~o à Constiiuição.
A emissão de ordens desbaratadas é que está fazendo com que esta
Nação, a cada dia, se descaracterize e ê isto que me amedronta, Sr. Presidente. Um telex como este que distorce, ínclusive, os próprios entendimentos anteríOres a respeito de contrato de risco...
·
O Sr. Paulo Brossard (PMDB -

RS) -

f: verdade, é verdade.

O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB- AL)- Ou contrato com clâusuúl de risco ...
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Conforme foi feito nesta Casa.
O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB- AL)- Exato. f: algo que desabo na, iilclusive de um Presidente que diz que deseja fazer deste País uma democracia. Porque, Sr. Presiderite, este contrato que afeta o texto constituciona.Tque elimina de vez a Lei n"' 2.004, de outubro de 53, atinge ou assume outros aspectos que, em última análise, desmoralizam a PETROBRÃS. Seria,
talvez, muito mais correto que 6 Senhor Presidente da República baixasse
uma nova legislação a respeito do comportamento da Empresa Brasileira de
Petróleo, mas que não submetesse a instituição da PETROBRÃS e os homens que lá trabalham a uma situação de constrangimento que, na verdade,
-eleS não merecem-.
O Sr. Lulz Cavalcante (PDS -

AL) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB- AL)- Com muita satisfação,
nobre Senador.
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS --AL) - Meu eminente amigo e ilustre
conterrâneo, disse V. Ex•, há pouco, uma frase na qual havia esta expressão:
"o que me amedronta", Eminente Senador Teotônio Vilela, o que me amedronta é que consumo de petróleo no Brasil já vai à casa de um milhão de
barris por dia, enquanto que a produção está em 171 mil barris por dia. Tal
foi o número do ano passado, segundo relatório da PETROBRÁS. Então hâ
uma diferença, aproximadamente, de 830 mil barris por dia. E agora vem o
que ainda mais me amedronta: a PETROBRÁS, no ano passado, produziu
171 mil barris por dia. Numa hipótese otimista, admitindo que nos seis anos
próximos, ou seja, em 1985, dobre sua produção, ela extrairã 340 mil barris
por dia, o que nunca aconteceu. Na verdade, sua produção está estagnada há
dez anos. Mesmo admitindo essa hipótese otimista, de que ela dobre sua produção nos seis próximos anos, o consumo terâ andado mais depresa e sobrepassará a casa de um milhão e meio de barris por dia. E essa atual diferençade 830 mil barris por dia ter-se-á transformado em qualquer coisa como um
milhão e duzentos mil barris por dia. Não me amedronta, Exm9 Senador, não
me amedronta eminente amigo, que companhias estrangeiras venham tirar o
petróleo do_ Brasil, porque se o tirarem e se não nos quiserem entregar elas terão a mesma sorte que tiveram em países muito mais desimportantes que o
nosso, países absolutamente desenvolvidos: Irã, Iraque, Quatar e Emirados,
que hoje estão arrotando os bilhões de dólares que auferem com o petróleo. E
os grandes países, os fortes, estão estudando uma cura, implorando um barrilzinho de petróleo pelo amor de Deus. Portanto não hã perigo, eminente Senador. Se não houver perigo para a Arâbia, para o Irã e para o Iraque, também não haverá perigo para este colosso chamado Brasil. Muito obrigado a
V. Ex•
O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB- AL)- Muito obrigado nobre
Senador Luiz Cavalcante. A nossa fraternal amizade não impede que V. Ex•
ficjue num campo e eu n"o outro. Esta é uma tese sobie a qual de longa data divergimos.
Minha preocupação não é em torno, única e exclusivamente, da PETROBRÁS.A mim o que me importa é o destino da Nação, quejâ tem toda
sua economia entregue às multinacionais. Agora se entrega ·de vez o petróleo,
como já se quer entregar o álcool. Isto não ê uma Nação, Nobre Senador
Luiz Cavalcante, é apenaS um ponto para as grandes civiliza-ções européias.
As Nações Iraque e Irã, citadas por V. Ex•, não têm a mesma irnporfância
que teni o Brasil. O interesse sobre o Brasil-é visto de outro ângulo. E é neste
sentido que se desenvolve uma política de desnacionalização que segundo a
apreciação _dos mais respeitáveis estudiosos, está nos levando a um pobre país
sem nenhuma característica, a começar da sua política institucional, econônilCa"~- e soCial.
-
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O Sr. Luiz Cavalcante (PDS -

AL)

-~Permite

O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB -

V. Ex• um aparte?

AL)- Pois não, nobre Sena-

dor.
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- V. Ex• me desculpe uma terrível
imodéstia. Entre esses estudiosos, a que V. Ex• se referiu - perdoe-me esta
quixotada - eu também me incluo, porque mais da metade do meu tempo é
dedicado ao estudo do petróleo.
O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB-AL)--, Não tiro de V. Ex•, de
maneira alguma, o direito de ser um estudioso. O que estoU frisando é que,
neste caso, estamos em campos opostos: Estou dando as minhas razões, corno
venho dando sobre outras matérias, e continuarei a dá-las. Eu não concorQo
com a invasão de multinacionais, o domínio, o predomínio, a soberania das
multinacionais nos destinos do meu. País, Acho que o povo· brasileiro, acho
que o empresariado brasileiro, que a inteligência brasileira têm condições so-bejas para dirigir esta irnerisa -Nação.
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS-AL) -Também acho.
O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB-AL)- Apenas esta é a discordância.
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O Sr. Aloysio Chaves(PDS- PA)- Pois bem. Este não é absolutamente um fundamento para que se acuse a administração do eminente exPresidente Ernesto Geisel de ter sido danosa à PETROBRÁS. f: que, durante
o período dessa administração, como até hoje se verifica, as reservas de petróleo da Bahia estavam se aproximando da sua exaustão e era impossível aumentar essa produção sem a descoberta de novas reservas, como ocorreu posteriormente, pelo trabalho de pesquisa que foi estimulado e desenvolvido durante o período em que o General Ernesto Geísel foi Presidente da PE~
TROBRÁS. Foi apenas este o fato, conjuntural, histórico: o ex-Presidente
Ernesto Geisel dirigu à PETROBRÁS, num momento em que a produção
dos poços da Bahia estava se aproximando de uma baixa muito grande, acen·
tuada pela sua exaustão, já prevista. Mas o trabalho desenvolvido é que permitiu a descOberta de novos poços, de novas reservas de petróleo,- Que estão
em exploração. Mas, nobre Senador,.creio que V. Ex• tem o direito de divergir da colocação feita pelo eminente Senador Luiz Cavalcante quanto à participação de capital estrangeiro na exploração do petróleo, sobretudo sob essa
forma de contrato de risco. Mas creio que V. Ex• se deixou levar pelo arroubo
da sua eXposiçãO, pefo calor-da disCussão, quando declB.rou que o Brasil é um
pasto de multinacionais.

O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB -AL)- Estâ servindo ...
O Sr. Luiz Cavalcnnte (PDS-AL)- Nobre Senador Tootônio Vilela,
O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA) - Primeiro, este País não pode ser
tenha paciência comigO.:.
considerado como pasto de coisa alguma. O Brasil é um País em cujo chão
nós nascemos e que ternos a honra e o orgulho, corno brasileiros, de defender,
O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB-AL) - Pois Não.
de preservar na sua dignidade e na sua soberania. Essa expressão é imprópria
O Sr. Lulz Cavalcante (PDS-AL)- V. Ex• fala em multinacionais, mas - tenho certeza de que V. Ex• hâ de concordar- é absolutamente impróhã multinacionaiS e multinacionais. Quero dar um exemplo a V. Ex•: a Light pria. Dizer que o Brasil é pasto das multinacionais e está abaixo de outros
do Rio de Janeiro foi multinacional durante 70 anos, e durante 70 anos ela países que foram aqui citados, acho que ê Uf!l excesso, um absurdo com o
distribuiu dividendos. Pois bem, há um ano ela foi estatizada, em 1978, e pela qual eu não concordo e ao qual oponho a minha formal repulsa.
primeira vez deixou de distribuir dividendos, apesar do que disse o nobre SeO Sr. Giivan Rocha (PP - SE) - Permite V. Ex• um aparto?
nador Agenor Maria, no seu pronunciamento de hoje, que o aumento da
O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB- AL)- Com a palavra o nobre
energia, no ano passado, foi a 109%. Nunca a Light teve um aumento de
109% e nunca--deixou de distribuir dividendos. Hâ que distinguir, portanto, Senador Gilvan Rocha.
entre multinacionais e multinacionais.
O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Eu tentarei ser breve, Excelência. Sei
da angústia de V. Ex• pelo tempo. Mas, apenas para assinalar dois pontos,
O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB -~AL) - Nobre Senador, se.
nos quais eu acho que V. Ex• usa da maior propriedade quando os coloca em
V. Ex• se aprofundar um pouco no seu raciocínio, V. Ex• hâ de verificar que
ênfase. O primeiro é realçar que o problema da PETROBRÁS é de adminisa culpa é da Administração Pública e por isso" o prOblema estâ situado no ântrações, não de técnicos. A tese que saiu aqui hoje à tarde, de que as empresas
gulo do ins~itucional, como velho acentuando há tanto tempo. Quem foi que
multinacionais podem achar o petróleo que os nossos têcnicos não acharam,
dirigiu a PETROBRÁS durante cinco anos e dou à PETROBRÁS o pior índié absolutamente antibrasileira. ~considerar-nos como povo inferior. Eu, que
ce de perfuração? Sei que V. Ex• tem a resposta na ponta da língua.
vivo num Estado que para orgulho nosso é o segundo produtor do petróleo
do País, acompanho a dedicação e o preparo dos técnicos brasileiros. Não
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS-AL) - Ex.Presidente Ernesto Geisel.
são as multinacionais que vão achar o petróleo brasileiro que os brasileiros
O SR. TEOTÚNIO VILELA (PMDB-AL) - Então, não ~ preciso ir não acharam. No dia em que a administração da PETROBRÁS for compe-muito longe. V. Ex• diz que quem fez a pior administração da PETROBRÃS tente, nós nos faremos iguais a qualquer técnico do exterior, porque nós não
até hoje foi o exMPresidente da República, Ernesto Geisel. Então, estâ conota- somos povo nem melhor, nem pior do que os outros povos do mundo. Em sedo o problema.
gundo lugar, é o problema da quebra do monopólio estatal. Eu relembro que
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS-AL) - Não digo a pior; digo que, na sua aqui, quando o Presidente Ernesto Geisel anunciou à Nação, com voz embaradministração, a produção de petróleo ficou estagnada. Infelicidade ou coin~ gada, segundo o Líder do Governo, dizia-se, na parca defesa que se tentou fazer naquela ocaisão, que o Presidente apenas estava dando uma norma de sercidência, iSto-- é a verdade.
viço, coisa que não mereceria a errioção do Supremo Magistrado da Nação.
O SR. TEOTÚNIO VILELA (PMDB-AL) - A minha pergunta é Agora, está comprovado, nesta inusitada reforma constitucional por telex,
quem foi qUe deu a menor produção. Então, é um problema de adminisque ...
tração. Da mesma forma que a Light e outras e outras tantas companhias que
O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Esta é a questão.
estão aí a viver à tripa forra como se neste País quem paga imposto, e iinposto
paga todo brasileiro qne compra alguma coisa, como se o imposto neste País
O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- ... a lei do monopólio estatal foi, agotivesse que servir apenas ao luxo dos velhos- Califis- d-o passado.
ra, referendada, não mais pelo constituinte solitário do Riacho Fundo, mas,
O Sr. Aloysio Chaves (PDS-PA)- Esporo que o Nobre Senador Teo- agora, pelo constituinte via Correios e Telégrafos.
tónio Vilela tenha a gentileza de me conceder um aparte.
O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB- AL)- Com a palavra o nobre
O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB-AL) - Eu não fui descortês Senador Paulo Brossard.
com V. Ex• Atê agora quem primeiro me pecliu um aparte foi o Senador Luiz
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Aliâs, eu ia pedir que V. Ex• reCavalcante e somente agora -ele terminoU o aparte dele.
tornasse ao terna do seu discurso, que ê este em que, agora, o nobre Senador
Concedo o aparte, agora, a V. Ex•
voltou a tocar. V. Ex• mostrou que, via telex, foi alterada uma norma legal, e
O Sr. Aloysio Chaves (PDS-PA)- Agradeço nobre Senador, dizendo
que V. Ex• não foi descortês. Apenas lembrei que desejava aparteá-lo no seu
discurso antes que V. Ex• passasse para outro assunto, e a minha intervenção
perdesse a oportunidade. Não tenho os dados que V. Ex• se referiu a respeito
da administração do General Ernesto Goisel na PETROBRÁS. Mas, dizer
que essa foi a pior administração ou Uma das piores, parece-me ...

uma norma dita constitucional. Esta é a questão, não a administração Geisel
na PETROBRÁS. Esta é a grave questão. Aliâs, V. Ex• sabe que, quando da
elaboração da Constituição de 1967, jâ se quis tirar do texto constitucional
tudo que dissesse respeito ao monopólio estatal. V. Ex• sabe disso.- E o que
não foi conseguido, então, por decisão final do então Presidente Castello
Branco, agora estâ sendo feito via telex. Esta é a questão e este é o problema.

O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB-AL) aqui, rapidamente?
A menor baixa na extração de petróleo.

O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB - AL) - Agradeço os apartes
que me foram dados, principalmente a justificativa apresentada pelo nobre
Senador Aloysio Chaves, a quem eu pediria que, depois, se debruçasse sobre
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O SR. TEOTÚNIO VILELA (PMDB- AL)- E por quem foi divulesse telex, na qualidade de constitucionalista, e verificasse as graves incongruências. Este ê o terria -básico de minha denúncia. Não estou, aqui, preten- gado?
dendo faze uma análise da boa ou má administração da PETROBRÁS, se teO Sr. José Lins (PDS- CE)- Ouvi que V. Ex• leu um telex do Minismos petróleo ou se não temos petróleo. Não é esta a minha preocupação, ho tro das Minas Energias para o seu auxiliar e a divulgação também foi feita
je, mas a de trazer ao conhecimento do Senã.do o teor deste telex e abordar al- por uma autoridade do Ministério.
guns aspectos rápidos da matéria, cOmO- Sejãin:O SR. TEOTÚNIO VILELA (PMDB- AL)- Foi pelo Geólogo LauOs contratos de risco foram apresentados à Nação como meros ra Vieira, Superintendente dos contratos de risco da PETROBRÁS. Se V. Ex•
contratos de serviços com cláusula de risco.
estâ pondo dúvida em alguma coisa, por favor, dirija-se ao Dr. Laura, que é
Se em sua forma original ainda pairasse alguma dúvida de que urna outra questão.
tais contratos feriam o monopólio, hoje, com as modificações deterO Sr. José Lins (PDS - CE) - V. Ex• pode me permitir o aparte?
minadas pelo Sr. Ministro César Cals, via telex. fica evidenteciado
que os contratos de risco, na forma atual, constituem, pura e simO SR. TEOTÚNIO VILELA (PMDB - AL) - Pois não.
plesmente, a quebra total do monopólio.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• cita um telex. Em geral, todo o teEsta é a questão. Se, amanhã, o Presidente da República resolver acabar lex tem um emissor e um recebedor. V. Ex• deu os dois. ~ natural. O instrucom o monopólio, Sua Excelência- mã.nde uma Mensagem ao Congresso Na- mento serviu para informar que o Presidente da República autorizava a análise de determinadas cláusulas, na modificação ou para contratos novos. fsso,
cional, e nós a estudaremos. Mas, via telex, não!
significa que essas autoridades irão estudar a modificação dos contratos, denO Sr. José Lins (PDS - CE) - V. Ex• me permite?
tro daquelas sugestões da Presidência da República e do próprio Ministro das
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Permite V. Ex•? (Assentimento Minas e Energia. V. Ex• leu o texto do telex e cita, principalmente, o probledo orador.) - Eu lembraria que, quando o General Ernesto Geisel tomou ma da ampliação das áreas ...
essa decisão, inclusive, para provar que não se tratava de uma violação consO SR. TEOTÚNIO VILELA (PMDB - AL) - Não citei principaltituciOnal, diz1a..:se então, que o pagamento seria feito sempre em dinheiro e
mente, nobre Senador, citei todos os itens.
nunca em óleo; e nunca em petróleo. Lembra-se V. Ex•, disso?
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Exato. V. Ex• cita todos os itens e nem
O SR. TEOTÚNIO VILELA (PMDB - AL) - Claro. E este foi o
diz quais foram as modificações mais profundas, nem informou o que qUe lhe
grande argumento para diferenciar o contrato com cláusula de risco do concriou espécie nisso tudo.
trato de risco, ou seja, da não-quebra do monopólio. Não haveria pagamento
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Mas acha pouco, ainda, o nobre
em óleo.
Senador José Uns?
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- t recorrer aos Anais da Casa.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- O que eu quero dizer a V. Ex• é que V.
O SR. TEOTÚNIO VILELA (PMDB - AL) - lõ só olhar a história
nossa, recentíssima, aqui do próprio plenário do Senado. Isto é que me ester- Ex• cita, aqui, horrorizcido, a possibilidade do Governo Federal estender a
pesquisa a outras áreas dando as informações que jâ dispõe sobre essas ãreas.
rece, Sr. Presidente.
"Mas, além disso, as modificações determinadas pelo Sr. Ministro do Ora, seria unl verdadeiro absurdo; nobre Senador, se o Governo Federal, dismodelo original dos contratos de risco permitem que sejam atendidas todas as pondo de informações que são necessárias para resolver o problema da busca
pretenções das empresas multinacionais, que buscam maiores vantagens e o do petróleo, não fornecesse essas informações à contrapartida do seu contramaior controle possível sobre a exploração e produção de petróleo no País. to. É claro que a remuneração desse contrato deverá levar em conta as faciliEste é o sentido real. Por outro lado, a delimitação das áreas atuais de dades encontradas pela empresa em decorrência dessas informações já recebipropecção da PETROBRÂS poderá significar que ficarão abertas à escolha das. Y._ Ex• não demonstra,- absolutamente, que o Governo Federal está
abrindo mão de alguma coisa do País ...
das multinacionais, ...
O Sr. Paulo Brossard (PMDB -

RS) -

10: muito grave.

O SR. TEOTÚNIO VILELA (PMDB- AL)- ... todas as áreas sedimentares brasileiras, exceto áreas muito limitadas onde a PETROBRÁS jã
esteja produzindo ou desenvolvendo novas descobertas.
Quer dizer, a abertura destas áreas significa que só ficarão à margem do
interesse das multinacionais aqueles pólos onde a PETROBRÁS estiver perfurando.
Se ela tiver feito todo um estudo naQuela bacia, aquele estudo será cedido, segundo as instruções do telex, tranqUilamente, pela PETROBRÁS. Estudos que muitas vezes demandaram quatro, cinco) seis anos.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB RS) -

E grandes investimentos.

O SR. TEOTÚNIO VILELA (PMDB- AL)- Investigações científicas, gastos em dinheiro; e não se pede sequer uma indenização por isto. ~este
tratamento, completamente diversificado, que, realmente, coloca o telex
como inimigo, não da PETROáRÁS, mas inimigo do Brasil, porque, no caso
das próprias empresas estringeiras, elas, ao pesquisarem hoje uma região, ficam com o direito de manter o segredo dessa pesquisa durante todo o período
de prospecção. Entretanto, a PETROBRÁS é obrigada a ceder todas as suas
pesquisas a qualquer solicitação de uma empresa multinacional. Não estou
procurando nada. Estou procurando, apenas, que haja uma igualdade de tratamento.
O Sr. José Lins (PDS -

CE) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. TEOTÚNIO VILELA (PMDB -

AL) -

Pois não.

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre Senador, V. Ex• baseia o seu discurso, a sua acusação na existência de um telex, que é um instrumento de informação do Ministro das M"inas e Energia a um auxiliar, que certamente ...
O SR. TEOTÚNIO VILELA (PMDB - AL) atenção. V. Ex• ouviu a leitura do telex?
O Sr. José Lins (PDS -

CE) -

Claro que ouvi.

O SR. TEOTÚNIO VILELA (PMDB acontece nada.

AL) --Para V. Ex• nunca

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Não, mas o que eu imagino é que V.
Ex.' ...
O SR. TEOTÚNIO VILELA (PMDB- AL)- A voz de V. Ex• é uma
rotina, aqui e nas Comissões, é a mesma coisa: O Governo pode fazer o que
quiser e ele sempre está certo.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• acha que o Governo não pode fazer nada ...
O SR. TEOTONIO VILELA (PMDB- AL)- Não há possibilidade
de raciocínio maior.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- O fato, nobre Senador, é que o Governo
Federal, dispondo de informações, não pode sonegã-las para um objetivo que
de mesmo deseja.' V. Ex• terá todas as informações sobre essa matéria opor~
tunamente.
O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Senador Teotônio Vilela, seria paradoxal que o Governo, desejando estimular essas pesquisas e a busca do petróleo num ritmo mais acelerado, subtraísse ao conhecimento dessas empresas as informações. Então, ele não quer encontrar petróleo.
O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Pagar em óleo também deve ser informações, nobre Senador.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Que contrato de risco estranho ê
esse?

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA)- Não é exata também a declaração
de que essas empresas não estão obrigadas a fornecer ao Governo todos os
Eu pediria apenas a dados obtidos, durante o trabalho em território brasileiro.
O SR. TEOTÚNIO VILELA (PMDB - AL) - Nobre Senador,
permita-me, creio que estâ havendo uma inversão de colocação.
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O Sr. Paulo Brossard (PMDB -

RS) - Tem que estar.

O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB- AL)- Essa obrigação é para a
PETROBRÁS, a PETROBRÁS é obrigada a dar às multinacionais.
O Sr. Aioysio Chaves (PDS - PA) - Não, nobre Senador, a PETROBRÁS fornece os dados e as informações que tem. O que eu disse a
V. Ex• e parece que não foi bem entendida a minha palavra, é que seria estranho que o Governo, desejando utilizar o $ef'::'iço dessas empresas para acelerar a pesquisa de petróleo em território naciOnal, dada essa condição quase
dramática acentuada pelo Senador Luiz Calvacante, subtraísse delas uma informação para chegar a esse -resultado ...
O Sr. Gilvan Ro~ba (PP- SE)- Acaba o risco, passa o risco a ser uma
doação, Ex•
(Cruzam-se aparteS.)
O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- ... Estão pedindo o auxílio e contribuição dessas empresas, mas lhe negam a informação que possa levar a esse
resultado ...
O Sr. Gilvan Rocha (PP O Sr. José Lins (PDS -

SE) CE)

Onde fica o risco, Ex•?

-~Onde

fica o risco!

O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB - AL) - Mas, nobre Senador
pelo Parã, o Governo, que é absoluto, pode dar o óleo a quem quiser, mandar
extrair aqui eâar, estã no poder dele. Ele não deu, hã poucos dias, aqui, quatrocentos e oitenta mil hectares de terra a uma companhia, lã em sua terra?
Ele pode fazer muito mais do que isso.
O Sr. Aloyslo Chaves (PDS -

PA) - A comparação ...

O SR. TEOTóNIO VILELA (PMDB- AL)- Agora, o que o Governo, o que o Presidente não pOde fazer ê legislar com telex, é conspurcar a Lei
Maior, que é a Constituição, inclusive, colocando esta Casa em uma situação
que nem sequer poderíamos imaginar a que chegaram.~ este o meu ponto! O
Presidente da República pode fazer o que quiser, mas não com o nosso consentimento.
O Sr. Aloysio Chaves (PDS -

PA) -

O Sr. Paulo Brossard (PMDB -

Dentro da lei.

RS) -

Dentro da lei!

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Nobre Senador Teotônio, não desejo tumultuar o discurso de V. Ex• Ouço V. Ex• sobre assunto de tão grande
importância com muito apreço. Mas, quero dizer a V. Ex• que o Senhor Presidente da República se conduz rigorosamente dentro da lei. Essa comparação entre esta orientação e a aprovação pelo Senado de um projeto de colonização da Andrade Gutierrez, desculpe, vou repetir a observação, que não é
minha, mas, de Ronald de Carvalho, que:
••a comparação é uma muleta de que se servem os maus críticos". Comparar projeto de colonização com esse problema do petróleo, data venia. e
colocando-se um data venia, na frente, pode-se dizer tudo depois, e sem desrespeito a V. Ex•, é um disparate.
O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB- AL)- V. Ex• tem sempre razão. Eu siiilplesmente estou falando aqui e pretendendo, como Senador da
República, dar conhecimento à Nação da gravidade do teor desse telex.
Quanto à argumentação levantada pela Bancada do Governo, eujã esperava
isto, porque, quando eu denunciava, daquela tribuna, que naquela tarde estaria o Governo propenso a assinar o contrato de risco, o nobre Líder da ãrea
econômica do Governo, àquela época. Senador Virgílio Tãvora, jurava aqui
pelas barbas do profeta que jamaiS O Governo assinaria um contrato de risco.
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cas disponíveis, tira da PETROBRÂS toda a garantia de completar o ciclo de
investigações exploratórias em qualquer ârea do território nacional. Após o
trabalho de investigação indireta conduzido pela PETROBRÁS, companhias
multinacionais poderão se1ecionar as melhores áreas, tirando da PE~
TROBRÁS o proveito sobre um trabalho previamente realizado.
Significa também que; no caso de uma descoberta da PETROBRÁS, as
empresas multinacionais poderão pleitear os blocos adjacentes a esta descoberta, limitando a expansão da empresa estatal, em novas descobertas semelhantes à primeira, como decorrência de seu-esforço anterior. Isto inclui ãreas
altamente prospectivas, como a Bacia de Campos, por exemplo.
Sobre a Bacia de Campos, jã há um inteiro cerco em cima dela, promovido pela Esso; jã não é mais coisa desconhecida de ninguém.
8- Na fase de planejamento da produção de um campo de petróleo, hã
que considerar dois tipos de interesses antagônicos: de um lado o interesse de
mais rãpido retorno do capital empregado através de uma produção acelerada e, às vezes, até predatória, e, de outro lado, o interesse de melhor aproveitamento de um _recurso natural não renovável através de produção mais racional, em ritmo mais lento, porêm com garantia de maiores índices de recuperação, ao final da vida útil do campo dC- petróleo.
Sr. Presidente, isso significa que qualquer companhia multinacional não
tem nenhum interesse em preservar o nosso lastro petrolífero; sua ação serã
sempre predatória, violentamente predatória, pela necessidade do retorno de
recursos e, também, porque a ela nada interessa, em termos de soberania nacional.
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB - AL) - Pois não.
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Em 1975, perante a Comissão de
Minas e Energia, desta Casa, e a Comissão de Economia- aliás a Presidência foi precisamente do Senador Milton Cabral - o então Presidente da PETROBRÂS, General Araken de Oliveira, fez uma exposição para nós,
membros da Comissão de Economia. Tenho a noticia em jornal, que estã no
meu gabinete. -:.._--O General enfaticamente nos garantido que, graças aos
campos de Garoupa, em 1980, a Petrobrâs estaria produzido 500 mil barris
por dia. A produção de 79 foi, como jâ lembrei, de apenas 171 mil barris por
dia. São decorridos 5 anos e, agora, o Ministro César Cais aventa a possibilidade de, em 1985, estarmos produzindo 500 mil barris por dia. E assim, meu
caro amigo, estamos vivendo é de esperanças. Enquanto vivemos de esperanças, a dívida externa estã avassalando o País, estã nos garroteando, não a
nós que, afinal de contas, ganhamos relativamente bem, mas estã desgraçando, principalmente, o pobretão brasileiro, a grande vitima da inflação, aqueles que trabalham na sua usina, aqueles que enchem carroça, que cortam cana. Esses não têm meios de defesa contra a inflação. Nobre Senador Teotônio
Vilela, não sou chegado a essa palavra "apelo" e, pela primeira vez, vou
dirigi-la aqui, mas não ao Governo e sim a V. Ex• que tem um enorme coração, maior que este plenãriO: ê para V. Ex•, quando falar em petróleo, pensar também nos milhões de pobretões, nesses que estão cada vez mais esmagados, devido à carência de petróleo no nosso País. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB- AL)- Nobre Senador, a colocação de V. Ex" me deixa numa situação constrangedora, como se fosse eu
responsãvel pela PETROBRÁS.
O Sr. Lui.z Cavalcante (P'DS - AL) - Todos somos responsáveis.

O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB - AL) - Mas, se a PETROBRÁS é essa coisa monstruosa que V. Ex• descreve, que estã matando o
povo de fome, e quem pode acabar com ela é o Governo, que o faça de uma
maneira mais decente, mas que não a mate, martirizando-a. A minha questão
está simplesmente nisto: eu não estou me propondo, aqui, a fazer a defesa
O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - N-A-O-til!
cega ou bruta da PETROBRÃS, estou aqui denunciando diretrizes que deve~
riam ser tomadas em outro nível e não à base de telex. Estou fazendo, aqui,
O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB- AL)- Repetiu isso de pé. Pois uma comunicação ao Senado do que- pode resultar, resumidamente, cada
bem, ainda estava eu na tribuna, quando recebia uma comunicação de um item aqui apresentado neste telex. Não estou fa:l:endo a defesa de ninguém.
jornalista, dizendo que, naquele momento, acabara de ser assinado o contraO Sr. Luiz Cavalcante (PDS - AL) - Se V. Ex• me permite.
to. E eu lhe comunicava aqui em pleno plenário. E o que ocorreu? Simplesmente, uma crise de tristeza no nobre Senador Virgilio Távora, e mais nada.
O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB - AL) - Não estou atacando
E, de tristeza em tristeza, vamos andando.
ninguém.
Mas, Sr. Presidente, eu pediria para Continuar a fazer algumas interpreO Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Permita V. Ex•, Senador. (Assentitações rãpidas ao telex, já que o meu tempo é bastante curto!
6- A delimitação das áreas atuais de prospecção da PETROBRÁS, po- mento do orador.) O nosso problema, a meu ver, não é risco, SenadorTeotôderã significar que ficarão abertas à escolha das multinacionais, todas as nio Vilela, o problema é o petróleo. Este é o problema. ê preciso que eleveãreas sedimentares brasileiras, exceto áreas muito limitadas onde a PE- nha de onde estiver, tirado por quem possa tirá-lo, no mais breve tempo
possível.
TROBRÁS jã esteja produzindo ou desenvolvendo novas descobertas.
7 - A determinação de oferecer às empresas privadas acesso a bacias seO SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB- AL)- Se a questão realmente
dimentares inteiras, propiciando~lhes inclusive todas as informações geológi- está neste pé, V. Ex• podia comunicar-se com o ex~Ministro Shigeaki Ueki,
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atual Presidente da PETROBRÁS, que diz que se não temos petróleo a culpa às autoridades deste País, incluindo, neste caso, as Forças Armadas, que se
cabe a Deus, que hã vinte milhões de anos atrás não criou condições de, hoje, têm interessado pelos recursos materiais deste País, para que reexaminem um
termos petróleo. Quer dizer, não vale a pena, como eu disse outro dia, se telex dessa ordem e não se permita que saiam daí instruções capazes de inviabilizar totalmente a nossa pequena parcela de domínio sobre a economia braqueixar nem sequer ao bispo, tem que se queixar a Deus.
sileira e, principalmente, sobre um setor da maior importância, como é o seO Sr. José Lins (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte?
tor energético brasileiro. Não se quer apenas o álcool - agora, totalmente o
O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB - AL) - Ouço V. Ex•
petróleo, além de tudo o que já está na mão das multinacionais.
-E nós, que ~em sequer chegamos a ser aquele colono rico do CanadáO Sr. José Llns (PDS:_CE)- Senador, pelo que entendo, então, o que
robusto, mas um colono - nem sequer teremos esse argumento a nosso faV. EX' não gosta mesmo é de telex.
vor. Somos os raquft1cos, Os pobretões, a que se referiu o nobre Senador Luiz
O SR. TEOTÔNIO VILELA (PMDB - AL)- Não, nobre Senador,
Cavalcante, mais pobretões anianhã, com a entrega total de todas as nossas
não é propriamente de telex quC eu flão gosto. Eu não gosto é do raciocínio à
reservas econômicas aos interesses das multinacionais. (~uito bem! Palmas.
altura do tema que se debate.
O orador ê cumprimentadO.)
,
O Sr. José Lins (PDS - CE) - Estou vendo que V. Ex• ...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB - AL) - V. Ex• quer desviar Senador Gilvan Rocha.
uma matéria séria como esta com uma colocação infeliz, como a que acabou
O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Pre·
de fazer. Eu sei, nobre Senador, do que é que não gosto. E uma delas é a péssima colocação das questões, sobretudo quando elas envolvem a soberania· sidente, Srs. Senadores:
nacional.
Sr. Presidente, vou continuar.
Permitir a participação das empresas multinacionais na fase de produção
significa correr o grave risco de expor nossas modestas reservas de petróleo à
exploração predatória dilapidando um patrimônio da Nação em beneficio da
otimizaÇão dos lucros das empresas estrangeiras.
to- A participação das empresas estrangeiras na produção de petr~Heo
jamais poderia ser permitida em um país que adote o regime de monopólio.
Que se acabe, _então, com o monopólio, e aJ eu estou de pleno acordo. Acabe
com o monopólio, abra-se a pesquisa a todas as companhias, estarâ encerrado o problema; mas não se iluda a Nação.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB -

RS) - Certo ou errado, é legal!

O SR. TEOTÓNIO VlLELA (PMDB - AL)- Há também, o grave
perigo de que a participação das empresas contratantes na fase de produção
possa incluir as áreas produtoras da PETROBRÁS, onde elas poderiam pleitear contratos para a fase de recuperação .secundária. O último reduto - as
áreas produtoras - fica assim vulnerável à expansão dos .,contratos de risco".

Não é necessário ter-se a argúcia de um analista político para se observar, e quase palpar, a onda de melancolia que cobre as Casas do Congresso e,
por transbordamento, as assembléias de todo o Brasil. Vivemos aquele vazio,
aquela sensação de inutilidade, aquela falta do algo que tão bem Bergson ca·
racterizou nos que têm falta de fé. Estamos todos nos transformando em incréus. Não na falta de crença na grandiosidade, na excelência do sistema democrâtico e da utilidade indiscutível do Legislativo, mas naquela frustração
incomparável de quem se descobre ludibriado.
"Por ter ficado bastante tênue o fio que sustenta estarmos vivendo novos
. tempos" ..como há poucos dias registrava a argúcia de Carlos Chagas, os novos partidos vivem época de desencanto, mergulhados na parafernália de procedimentos burocráticos, aflitos como recém-nascidos em dificuldades de
romper a inércia dos pulmões para receberem o oxigênio da vida.
Nas dificuldades de começar vida própria c na incerteza de vencer obstáculos tão cuidadosamente montados, estamos, todos. nós, envolvidos na bru, ma da insegurança no futuro, tentando, cada vez mais dificilmente, retemperar nossa fé na normalização da vida democrática do nosso País, fé quase perdida nestes quinze anos de eclipse.
Podem ser crentes na democratização do Brasil os Partidos de oposição
que, acreditando na sinceridade da abertura, separaram-se ideologicamente,
numa divisão necessária dentro da normalidade de um país e, de repente, ve,ri ficam que esta normalidade está mais longe do que pensavam?
Pode ter fé em seu futuro o Partido do Governo, obrigado a fugir do
voto confirmatório de um dos itens do seu programa?
.. Então, que fé lhe merece, ao PDS, a Emenda Constitucional n'i' 11, que
revogou os atas institucionais?" - Perguntava O Estado de S. Paulo, e respondia num mesmo editorial- .. Nenhuma: o novo Partido age corno a velha
impudica, a ARENA; age como um partido consentido e sem referência alguma à representação. Uma advertência do Palácio do Planalto prevalece sobre
qualquer convicção; a orientação do momento, sobre os programas; a tática
traçada nos gabinetes do Executivo, sobre os princípios mais sólidos e permanentes".
Como então justifiCar noSsa fé na sinceridade do Governo quando todos
descobrimos que, em matéria de independência partidária e alternativa de poder, continua tudo como antes, no velho quartel de abrantes?

Todos sabemos que há a pesquisa primária. Agora, o nosso País está empenhado em fazer a segunda pesquisa, através da introdução de novas tecnoIogias. Pois bem, ao invés de se facultar à PETROBRÁS que ela própria Jaça
essa segunda pesquisa, abre-se esse campo às multinacionais.
E a propósito, Sr. Presidente, eu gostaria de declarar, aqui, que as multinacionais jâ fizeram 17 perfurações no Brasil, aproveitando exatamente ãreas
que jã haviam sido estudadas pela PETROBRÁS, e nenhum poço apresentou
índice de economicidade. Jogou-se na incapacidade do brasileiro; acreditouse que o brasileiro é realmente um incapaz; e a prova está aí: 17 perfurações
sem nenhum êxito.
Uma reserva descoberta, Sr. Presidente, é considerada comercial - e
aqui vem um dos outros pontos importantes, a respeito dessas modificações
introduzidas- quando cobre todas as despesas de exploração, avaliação, desenvolvimento e custos de produção, com uma pequena margem de lucro, No
caso das descobertas que venham a ser feitas pelas multinacionais, há que
considerar, além disso, o pagamento da participação da empresa contratante
(da ordem de 35% do óleo a ser produzido). Descobertas com pequena mar·
Não seremos desesperados ao ponto de deixarmos todas as nossas espegem de lucro poderão ser- econômicas, Para a multinacional e anti- ranças ao entr~rrnos neste ano legislativo mas, na verdade, perplexos e goleconômicas para a PETROBRÁS ou para o País. Portanto, a decisão conjun- peados na nossa fé, caminhamos para um desencantamento cívico que só
ta- a que se refere o Telex- sobre o nivel comercial da reserva descoberta· trará prejuízos para a classe política e para o Brasil.
Não será exagerado 3;firmar-se que esta onda de descrença estâ atingindo
poderâ se tornar danosa para a empresa estatal, e para a Nação, conseqUente- ·
mente.
também todo o povo brasileiro. Nosso País estA vivendo um clima de indivi13 - A garantia de reembolso ou de remuneração às empresas contra- ~.dualismo, lamentável para um povo que sempre atravessou toda a sua histantes, em moeda estrangeira com registro do contrato no Banco Central do tória solidário e unido, e que coriseguiu, num continente que é, manter a uniBrasil, equipara essas empresas ~ 0 --mesmo nível de prioridade dispensado à dade lingUística, o espírito comunitário, a jovialidade e o civismo acima de
importação de petróleo, por exemplo.
quaisquer dificuldades.
Sr. Presidente, eu teria muito mais a dizer, mas estas observações feitas
Sempre fomos bairristas, nacionalistas, orgulhosos da nossa terra, a mesobre o telex, no meu entender, são suficientes-para ilustrar a modificação to- Ihor do mundo, na unanimidade da nossa opinião. Subitamente, como se
tal que se introduziu no contrato de risco à revelia da Nação. E, com essas in- houvesse um desmoronamento, o "amor febril" passou a ser substituído por
traduções, é a Nação - não se trata de PETROBRÁS- quem toma prejuí- uma luta individual, como se estivéssemos à beira do apocalipse. Passamos
zo porque nem sequer se resguardou, para os interesses nacioriais, o mesmo rapidamente do "ninguém segura esse País" para o '~nesse País ninguêm se sedireito que se estâ dando às multinacionais. Então, não se trata, de maneira gura". Profissionais liberais, comerciantes, industriais, trabalhadores avulnenhuma, de um contrato com cláusula de risco e, muito menos, um contrato sos, todos avançam nos lucras como se a vida nacional estivesse prestes a se
de serviço. E: algo de muito pior, é algo de profundamente danoso, como está acabar. Instalou-se o salve-se quem puder, e, à cxceção daqueles privilegiados
sendo orientado pelo telex. E eu, daqui, Sr.,. Presidente, quero fazer um apelo de sempre, o povo brasileiro, acossado pelas dificuldades e perigos das gran-
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des cidades e abandon.ado nos campos, começa a perder o humor, a espontaneidade e a alegria que sempre formaram nossa característica maior.
Estamos ficando um povo casmurro e imed;atista.
É claro que isto se deve principalmente às dificuldades económicosociais que ó --pars--ã.U'ãVessa ...
O Sr. Paulo Brossard (PMDB -

RS) -

Sem falar na violência.

O SR. GIL VAN ROCHA (PP - SE) - ... mas é igualmente certo que
este sentimento que se apossou do povo brasileiro deve-se também à incerteza
e à dúvida sobre a quem se deve apelar e esperar para que o País vença sua
maior crise.
Em quem o povó deve colocar suas esperanças e seus anseios nestes anos
de abertura?
No Legislativo, ainda amputado nos seus direitos e portanto incapacitado de ser o forum independente para resolver seus problemas maiores?
Nos Partidos de oposição, agora e mais uma vez ameaçados por casufsmos a nunca serem alternativa de poder?
No Partido do Governo, que na verdade é a velha ARENA, a impudica
ARENA, na linguagem do O Estado de S. Paulo?
Ou no Poder Executivo dos novos tempos, inusitadamente diluído no
seu comando e na sua personificação?
Quem se acostumou a ver no Brasil dos ~ltimos anc;>s o protótipo do sistema de governo presidencialista ortodoxo, inteii'amerile- pCs.Soal e com a
imensidade de poder concentradO em duãs úriicas mãos, certamente estará
surpreendido ao ver este tipo de presidencialismo duro, tão defendido como
necessário" a sC-chegar ao progresso, ser substituído por um presidencialismo
diluido em mais quatro mãos.
Na verdade, o Brasil de hoje tem em dois superprime"irOs~Ministros, um
na área económica outro ria ãrea política, toda a estruturação do governo.
Ultrapoderosos, ambiciosos, disputam ardentemente em choques velados, em
astúcias e ín.cluências, qual deles ê o mais forte.
Um, confessadamente, deseja o governo do Estado mais rico do País ou,
quem sabe, a faixa presidencial. O outro, mais reservado, pensa humildemente apenas em fazer solitariamente, o próximo Presidente.
Na comodidade de não serem diretamente responsáveis pelos destinos da
Nação, nestes anos dificeis, agem os dois de fato como se tivesse havido uma
delegação popular, a lhes fazer dois outros Presidentes.
O primeiro Primeiro-Ministro, a quem a natureza dotou, pelo seu biótipo, o otirriiSrno, o arrebatamento e a facilidade de enxergar tudo cor-de-rosa
com seus óculos de Pangloss, é o homem do milagre, a anunciar repetidas vezes a iminência da chegada à Terra de Canaã, nem que para isso seja necessário manipular alguns índices na rota da sua viagem fantasiosa. Eternamente
eufórico, cultura multifacetada, ê capaz de, se lhe for pedido, ir tranqiiilamente ucom urna capa negra e uma volta branca, ler cânones e leis na douta
salamanca".
Com imodesta polivalência, é homem de discorrer por horas, em impecável economês, ora sobre agricultura, ora sobre pecuária, ora sobre números,
ora sobre a inusitada vantagem de se contrair empréstimos para se pagar juros de dívidas.
Se explicações resolvessem crises econômicas, todos estaríamos salvos. O
primeiro Primeiro-Ministro, toda vez que recrudesce a inflação, que o custo
de vida dispara, que as dificuldades financeiras do brasileiro se agravam, vem
pressuroso, cercado da fina flor da tecnocracia, a discorrer nos meios de comunicação sobre a culpa dos outros países por nossas dificuldades e a tentar
convencer que os nossos olhos, nossos estômagos e nossos bolsos estão nos
mentindo, pois verdadeiros são seus números.
Se o primeiro Primeiro-Ministro fosse realmente o Primeiro-Ministro de
um país democrático a sério, se o nosso Parlamento tivesse as prerrogativas
que normalmente deveria ter, certamente que o primeiro Primeiro-Ministro
já teiia caído por impossibilidade de receber um voto de confiança do Legislativo. Protegido pela impunidade, Sua Excelência pode prosseguir indefinidamente com seus ensaios, e se o seu modelo não der certo, como estã demonstrado que não dá, seguirá o exemplo do outro e irã ouvir suas óperas e
bronzear-se em Ipanema, no conforto de sua convicção que nada deve de explicações ao povo e à Nação.
Ora, Srs. Senadores:
Não podemos, nós que insistimos enf aceitar a -realidade dos nossos
olhos e da nossa. sensibilidade crítica, em vez do artificialismo dos índices tão
a gosto dos tecnocratas, não podemos, Sr. Presidente, continuar a assistir
complacentes a bonomia do Sr. MiniStro do Planejamento, entender que a
nossa dívida de mais de 50 bilhões de dólares não_ é alarmante, que o impressionante desnível da nossa balança de pagamentos é aceitável, que o escândalo das ações da Vale é fato corriqueiro, que a nossa dívida interna é suportá-
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vel, que a inflação continuada é conjuntural, que a concentração de renda é
uma falãcia, que a miséria do nosso Pafs deve apenas ser uma figura de retórica.
O Brasil tem que ter pressa em res-olver setis problemas sócioeconômicos, e o primeiro- Primeiro-Ministro já cansou de demonstrar que é
um bem montado blefe, incapaz de resistir ao menos rigoroso vestibular de
eficiência·· administrativa.
O Senhor Presidente da República tem qui: se liberar o mais rapidamente
possível deste exemplo de incompetência requintada, para que se mudem a
metodologia e o modelo do nosso desenvolvimento, antes que o risco de convulsões sociais se .iárne realmente concreto.
Sabe o Presidente da Repú-blica que, mesmo que resolva se liberar deste
modelo desenvolvimentista desigual e presunçoso, e do seu executor, terâ que
normalizar de vez a vida institucio-nal brasileira. Uma nação não pode prosperar, se não assegurar a todos os seus filhos Os seus direitos fundamentais.
Os que tentaram sacrificar a liberdade de uma nação, o seu direito de se opor
e a livre organização, em troca- de melhorias materiais, tiveram que desviar
suas forças e seus recursos para a máquina de repressão e entraram definitivamente no cone de sombra das ditaduras.
o-uern também tentou usar a liberdade dos cidadãos, o direito de sua
participação e-a-s oposições, como um fim, e não como um meio de assegurar
direitos e melhorias sociais, viu ruir sob seus pés a credibilidade e a ordem no
seu país. A democracia, equilibrando direitos edeveres, assegurando opções e
protegendo as liberdades fundamentais, continua a ser método e doutrin-a insuperáveis para se chegar à justiça social.
Se o Presidente, tão enfátiCo em jurar fazer deste País urna democracia,
quiser realmente cumprir sua emocionada promessa, nem que para isso seja
necessário usar·prõcessos pou·co democráticos como arrebentar e prender, terá que se livrar também do seu segundo Primeiro-Ministro.
Diferentemente do primeiro, o segundo Primeiro-Ministro é homem re-.
servado, silente, que elegeu o anonimato como método e estilo de vida. Discreto, tenta encobrir a rutilante vaidade numa reserva consciente e proposital:
"Não dou entrevista. Meu mistério é não dar entrevista. Por que vou acabar
com o meu mist~rio? Quase um asceta, como convém a uma eminência parda,
seus pensamentos e idéias fluem dificeis, seja pelo seu "mistério", seja pelo
seu estilo hermético e maçante de escritor de frases de 184 palavras. Algumas
colocações, filtradas do seu estratégico silêncio, são suficientes, porém, para
que se possa perceber alguns dos seus princípios c de suas crenças.
Escolhemos duas frases, extraídas de um seu recente memorial, publicado em uma revista semanal de prestígio.
A primeira frase é um retrato do seu conceito sobre ideologias em geral,
e políticos em pàfticular, e diz bem do seu juízo sobre convicções e posicionamentos:
.. Em política, 'dificilmente se é alguma coisa. Em geral se está.
Poucas pessoas são realmente de esquerda ou de direita. Estão na esquerda ou na direita."
A outra frase, recolhida da mesma revista, é uma aberta e indiscutível
adesão à~ idéias do defensor-mordo estado aético: .. Maquiavel não era maquiavélico. Era lúCido".
Ora, Srs. Senadores, a menos que as palavras não sirvam para exprimir
pensamentos e confirmar comportamentos, o Sr. segundo Primeiro-Ministro
não tem nenhum compromisso com a seriedade do processo político. Para
quem acompanha a sua trajetória discreta, maS eficiente em sempre arranjar
fórmulas pouco limpas para impossibilitar a alternância do poder, as palavras do segundo Primeiro-Ministro não podem chocar. Confirmam o seu carâter radical em promover, por quaisquer meios, a sua doutrina incompreensível e em reservar o poder sempre para o seu grupo.
Os doutrinadores, na História, tenham sido brilhantes ou não, sempre
resvalaram para o radicalismo.
Acreditando-se senhores da verdade plena e crendo-se iluminados, terminaram geralmente adotando todos os meios para conseguir seus fins. Assim aconteceu com Hitler, assim oc_o_rreu com os seguidores de Marx, assim
quase sucedeu com os discípulos de Freud.
Pretenso doutrinador, o nosso segundo Primeiro-Ministro assistiu
percorrer-se todos os degraus do radicalismo em nosso País para se instalar a
doutrina da qual.era co*autor maior e iricentiVador primeiro: segurança e desenvolvimento.
·
DepOis de repetidos experimentos em cjue ora a segurança era maior que
o desenvolvimento, ora o desenvolvilmento teria que ser maior que a segurança e ora segurança deveria ser igual ao desenvolvilmento, chegou-se ao
que aí está:
Segurança não mais é necessâri· oara a Nação, mas a perigosa segurança de Estado e a ditatorial seguranç.. ·!.um grupo no Poder. O desenvolvi-
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menta, não o humanista, distribuidor de riquezas, mas este desenvolvimento
capenga com os desníveis regiohiiis se agravando e as panelas dos pobres cada
dia mais vazias.
Desmoronando o sonho, como sempre desmoronam os sonhos daqueles
que, como Marx, desejam re_alizar o paraíso aqui na Terra e terminam criando o inferno, restava ao segundo Primeiro-Ministro o gosto discutível pela
ideologia do poder, o poder pelo poder. O poder pela satisfação psicológica e
interior de sentir-se poderoso senhor, camuflado em atitudes monásticas.
Daí a relutância erri admitir o fracasso, a meia-abertura que só chegou
por imposição popular, o recrudescimento do casuísmo, a adoção, mais uma
vez, de que os fins justificam-os mC1óS;e o reaparecimentO em escala avassaladora da corrupção e aliciamento.
1:: neste cenário pouco animador que caminha o Brasil de hoje, sob o patrocínio anônimo destes dois Primeiros-Ministros, um, o exemplar perfeito de
oportunismo: ••o mutável, qual pluma ao vento, muda de atitude e de pensamento" com a mesma facilidade com que conquista lugares na mesa ministerial, após destruir companheiros; o outro, tentando construir o País-potência
do ano 2.000 "à moda da casa", tecendo com paciência o esmagamento das
correntes contrárias à sua sede de poder na proteção da penumbra dos resposteiros do palácio e nos cochichos impublicáveis d_os politiqueiros.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A hora ê amarga. As palavras têm que ser amargas.
Se o Presidente da República decidir, civilizadamente e por alguns momentos, ver o Brasil pelos olhos da Oposição, que não são necessariamente
curtos e parciais, constará que o nosso amargor não é fruto de passionalismo,
mas o resultado da constatação da gravidade do momento nacional e da necessidade de decisões firmes em defesa da Pátria.
Acreditando nas retinas do seu povo, terâ Sua Excelência que acabar
com este parlamentarismo imperial sul generis e reassumir em plenitude o comando políticojeconômico da Nação, para que sua enfática promessa de democratizar o Pais e de aliviar a carga da crise sobre os ombros das classes menos favorecidas deixe de ser figura de retórica, para significar determinação
de quem pretende inaugurar novos tempos para a Pátria.
Sabe o Presidente que o Parlamento brasileiro nunca criará embargos
para a normalização da vida brasileira. Nossa tradição, nossa representatividade, nossa presença na vida republicana sempre foram penhores e reflexos
do pacifismo do nosso povo.
Aqui nunca começaram incêndiOs~ As fagulhas naturais geradas no calor
do debate sempre prescindiram dos bombeiros cívicos, ávidos em nos fechar
as portas, ao invés de ajudar-nos a apagar as chamas nascentes. O parlamento
é a Nação viva, pulsando e vibrando ao ritmo das diferenças, defeitos e qualidades do nosso povo. Se livre e atuante, é a grande assembléia apta para, ao
mesmo tempo em que exerce sua vigilância sobre o Executivo, ajudar a achar
os largos caminhos do progresso e justiça social. Se manietada e teleguiada, é
uma caricatura de poder a se transformar emforum de debates estéreis e palco
de vaidades desmedidas. Quando os homens do Poder se convencerem que é
aqui nas Casas do Congresso onde mais olhos, mais ouvidos e mais cérebros
certamente encontrarã melhores soluções para os nossos problemas, teremos
a esperada aurora para o País. Quáildo se esgotarem as experiências· do Presidencialismo duro e pessoal de ontem, duro e dividido de hoje e, quem sabe,
pré-fabricado de amanhã, haverá o tardio reconhecimento de que é o Parlamentarismo, naturalmente adaptado às nossas características continentais, a
maneira mais purificada e justa de, servindo a democracia, servir~se ao Brasil.

O Sr. Paulo Brossard (PMDB-RS) -

Muito bem.

O SR. GIL VAN ROCHA (PP-SE) -

Srs. Senadores:
Este seria o coroamento final e ideal desta abertura que, anunciada e
aguardada com tanto fervor,_começa a frustrar ~s homens públicos e a inviabilizar o pluripartidarismo.
-

Srs. Senadores.
Dizer-se que atravesS<imOSdi-ãs decisivos na nossa vida de País independente não é repetir lugares-comuns ou recordar chavões. As nossas dificuldades de hoje ninguém de bom senso as desconhece.
Não haverâ condições de resolvê-las, entretanto, sem o estabelecimento
rigoroso da normalidade institucional. O Paísjâ se cansou das tentativas de se
fabricar um hibridismo entre democracia e ditaduia. São regimes imiscíveis
entre si. Não se acasalam e não se reproduzem. A democracia relativa é uma
teratologia cabocla sem condições de viabilizar-se; falta-lhe a normalidade e a
coerência Vital.
O fumegante laboratório do segundo Primeiro-MinistrO que a fãbricou
está prestes a esgotar-se. Seus últimos experimentos para tentar conciliar dois
princípios antagónicos são fadados ao fracasso.
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As Oposições e o povo brasileiro, unidos por coerência de Princípios,
por instinto de- conservação e pela própria lei de gravidade, sabem que a democracia não pode conviver com prorrogação de mandatos, com ausência de
eleições livres, com debates censurados nos meios de comunicação, com a
monstruosidade das sublegendas na vigência do pluripartidarísmo ou com a
imposSibilidade de alternância de poder, com o voto distrital malicioso.
Sabem também, Oposição e povo, qUe o caminho da paz e prosperidade
do Brasil estã cada dia mais distante deste modelo de desenvolvimento monetarista e exterior, tão insistentemente testado e tão comprovadamente fracassado, que a ninguém mais é permitido acreditar nele.
Por isso tudo, Sr. Presidente, não se sairã da imensa crise de hoje
repetindo-se o gasto chavão que a oposição é "cega e surda", ou delegando-se
mais poderes a um primeiro Primeiro-Ministro volúvel, que modifica suas
idéias ao- ritmo dos seus fracassos, ou confiando-se ao segundo PrimeiroMinistro a tarefa de democratiZar o País, quando se sabe de sua obstinação
em ímpedir a alternativa de poder, mas abrindo-se realmente o Pals ao debate
Hvre examinando-se as sugestões dos adversários e principalmente
convencendo-se de que o Brasil não aceita dividir seus cidadãos entre os competentes patriotas do partido do Governo e os destruidores e inconseqUentes
homens das Oposições.
Srs. Senadores.
Estamos quase no epicentro da maior crise socialjeconômica da nossa
história republicana. Certamente hão chegamos a este estado de préinsolvên
ciã. por problemas do nossO território reconhecidamente rico e dadivoso; nem
por deficiência de nossa gente, igual a todas as gentes do mundo; muito menos por culpa absoluta de .outras nações, por desastres e calamidades da natureza que sempi'e rios foi tão pródiga, ou por supostos perigos de conflagrações extremistas, sempre maliciosamente exagerados.
A culpa - e evidentemente hã que haver culpados pela nossa situação
- é do modelo desenvolvimentista que foi adotado e principalmente daque-les que o vêm executando.
O Sr. Presidente da República, com a autoridade de chefe de Estado e
comandante maior das Forças Armadas que certamente acompanham
apreensivas o desenrolar da nossa crise, não pode desconhecer tal fato.
Postado nos umbrais da História, Sua Excelência há que escolher o seu
caminho; chefiar um GovernQanódino com seus dois Primeiros.:. Ministros,
um a insistir no velho modelo, continuando suas desastradas experiências in
anima nobile, o outro sorrateiro e malicioso a solapar a marcha para a democracia, ou liberar-se dos planejadores incompetentes, considerar encerrado
este longo capítulo de dezesseis anos, e, olhando para a frente, começar a
consti'UiYCom humildade, modéstia e sacrificio, com novos parâmetros e novas pessoas, o PaíS livre, democrático e justo ·que todos desejamos.
Numa guerra de fato, como viv_e o Brasil de hoje, é preciso que haja decisões corajosas de quem tem realmente poderes para decidir.
Se cluiser ser um prOtagoníSta e não um figurante da História, o Presidente terá que se investir de reformador, não somente expulsando do seu Governo seus falsos gênioS, -mas exerCendo com plenitude sua função de chefe da
nação e não de mentor de uma facção partidária. O País e seu povo, nos perigosos limites da desesperança, ainda possuem pequenas reservas de paciência
para participar de sacrifícios, desde que estes sacriflcios sejam maiores para
aqueles que têm mais condições de se sacrificarem, e desde que não se sintam
usados para a permanência indefinida de um grupo rio poder.
Deve ficar bem claro que esta advertência patriótica ciue fazemos ao Presidente para que ouça e sinta seu povo, e reassuma como magistrado as rédeas da Nação, não significa insinuaÇão do nosso Partido em participar de
cargos, pois nossos problemas não se resolverão com a simples troca de homens na atual estrutura de Governo. Nem mesmo a necessária e essencial retirada _do poder dos dois indigitados Primeiros-Ministros servfrâ para tran~
qOilizar completamente a Nação. O que advogamos é que o Presidente, afastando seus auxiliares ineficientes e presunçosos, dê o primeiro passO na modificação, também, da filosofia do seu Governo no sentido de restabelecer-se a
confiança no nosso destino.
Sabe Sua Excelência que esta confiança ê mais que importante, é essencial mesmo, para que possamos enfrentar as novas dificuldades que aí virão e
que quase certamente terminarão por desembocar na renegociação da nossa
dívida externa, no racionamento de combustíveis e na parada do nosso crescimento.
Sabe também Sua Excelência que, em empreitada tão dura, não pode obter a essencial compreensão da Oposição responsáVel, senão a considerando,
não como proscrita, mas como opção responsável e patriótica para o comando do País. Insistir na Pehnãnêneia do laboratório do nosso richelieu caboclo, a fabricar monstrengos como adiamento de eleições, voto distrital e
sublegendas, e continuar a acreditar nas mâgicas do nosso frustrado prestidi-
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gitador. não será certamente o correto início da caminhada para se obter esta
compreensão dos homens públicos lúcidos do nosso Pais.
A Nação aguarda uma palavra decisiva do Senhor presidente da repúbli·
ca que traça a certeza absoluta de determinação do seu Governo em realizar
eleições limpas, diretas e sem armadilhas para os seus adversários inclusive
neste ano. Que assegure à Nação a renúncia do Governo ao seu ridículo
novo-riquismo das mordomias à sua intenção de perpetuar um grupo no poder e a este modelo desenvolvimentista que compromete o País; mas que,
sobretudo, assegure às oposições a disposição governamental ao diãlogo
igual, altivo e patriótico, para que se possa estabelecer um programa mínimo
de ação emergencial que se conclua pela Constituinte, a fim de que todos os
políticos brasileiros responsãveis e sem preconceitos, possam ajudar a tirar o
Brasil deste imenso atoleiro, onde se acha exposto à sanha dos falcões de extrema direita e- dos iconoclastas das esquerdas radicais.
Sr. Presidente,
Srs. Senadores,
O Partido Popular tem procurado, nestes seus primeiros dias de vida, ser
fiel ao seu princípio basilar de que somos oposição clara e definida ao Governo e, nunca, oposição ao Brasil. Constatando que o Brasil estâ enfermo, te-mos nos esforçado em diagnosticar corretamente os seus males, mas, ao mesmo tempo, temos tido o cuidado de sugerir a terapêutica que nos parece mais
apropriada para melhorá·lo.
Esperamos que o Governo, atravês do Senhor Presidente da República,
perceba que este nosso desejo de ver a pátria sadia e forte representa o anseio
da imensa maioria dos brasileiros.
Antes que esta melancolia que envolve a alma nacional se transforme em
desespero.
Ou antes que seja tarde demais.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (M, uito bem t)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Itamar Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DISCURSO QUE.
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Com a palavra o nobre Senador Henrique Santillo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PT- GO. Lê o seguinte discurso.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Pretendo trazer à discussão, nesta Casa, o sério problema dos municípios
considerados de interesse para a Segurança Nacional. São 106 municípios
cuja autonomia, definida pelo art. 15 da Constituição outorgada, tem sido
violentada, a partir da Lei n9 5.449, de 4 de junho de 1968, seguida de uma enxurrada de decretos-leis inconstitucionais.
Para discuti-lo é necessário tentar definir o conceito de segurança nacional, segundo a ótica da Doutrina de Segurança Nacional, consubstanciada
em corpo de idéias que nortearam a implantação de regimes políticos de
vãrios países da América Latina, nos últimos 15 anos.
Segundo o Pe. Joseph Comblin, em seu livro "A Ideologia da Segurança
Nacional", sua origem remonta ao pensamento militar francês herdado da
Guerra da Argélia, consolidada, no entanto, pela doutrina americana da
guerra revolucionária, fundamentada na ·~guerra fria", e na ..guerra tota}", jã
que partiu, no princípio, do pressuposto simplista da bipolarização da begemonia mundial entre Ocidente e mundo comunista.
A Doutrina de Se.surança Nacional recorre à geopolitica para dar fundamento pseudocientífico a seu conceito de nação e de bipolaridade.
A geopolítica pretende estudar a relação entre a geografia e os Estados e
sua história. Difere da geografia politica na medida em que procura nos dados geográficos orientações para uma política. Seria a ciência do projeto nacional e o fundamento racional dos projetas políticos.
~ interessante notar que tanto o Gal. Golbery do Couto e Silva, quanto
o Gal. Augusto Pinochet, foram geopolíticos, antes de estruturadores da
Doutrina de Segurança Nacional, este tendo sido, por muitos anos, professor
de geopolítica da Academia de Guerra do Chile.
É tambêm interessante assinalar, pelo relato de Comblin, no livro jâ citado, que a geopolítica foi vivamente criticada nos EEUU no decurso da Segunda Guerra Mundial, precisamente pelo emprego que dela fez o nazismo.
Porém, em seguida, foi prontameitfe reabilitada. Os latino~americanos, apesar de rejeitarem o emprego nazista em alguns aspectos, não negam sua dívida em relação ao passado pangermanista da geopolítica. ê o Gal. Golbery
quem afirma poder a geopolítica ser considerada, ajusto título, como uma es-
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pécie de síntese entre o organicismo de Herder, o idealismo de Hegel, o estatismo de Fichte e o nacionalismo econômico de List.
ê a geopolitica alemã que fornece à Doutrina de Segurança Nacional a
idéia de Estado e nação. Esta, é um projeto de poder que se exprime pelo Estado. A nação age pelo Estado e acrescenta a este bens passivos: o território, a
população, meios materiais etc. A nação é vista como um todo homogêneo
dotado de uma única vontade, advindo desta vontade a definição dos interesses nacionais. A partir daí todos os conflitos sociais desaparecem ou são considerados manifestações de inimigos na guerra revolucionária.
A bipolaridade da hegemonia mundial, apesar do moderno trilateralismo que pretende reciclá-la, continua sendo a pedra de toque da Doutrina de
Segurança Nacional. O mundo permanece dividido em dois campos: o Ocidente, democrático e cristão, e o comunista.
Histórica, geográfica e moralmente a América Latina está engajada ao
primeiro. O Terceito Mundo, de qualquer modo, é massa de manobra que,
por esta ou aquela estratégia, precisa ser disputado.
Em todos os movimentos de libertação vê-se o dedo de Moscou e, nesta
guerra, vale tudo. Justificam-se as violências e as torturas como meios indispensáveis à vitória da .. democracia" ocidental. Por isso mesmo, torturadores,
como o delegado Fleury, foram tratados como heróis de guerra.
Essa guerra total visa manter a essência da nação, segundo seus doutrinadores. Suas metas são os objetivos nacionais. Não hã problema que estes
objetiVos sejam definidos por círculos bastante restritos, jã que a nação é concebida com uma só pessoa, dotada de uma única vontade, que define seus fins
e adapta os meios aos fins.
Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Entre nós, o conceito de Segurança Nacional e os chamados objetivos
nacionais permanentes sãO definidos pela Lei de Segurança Nacional que, no
seu art. 29 e parãgrafo único, estabelece:
"Segurança Nacional é o estado de garantia proporcionado à Nação,
para a consecução dos seus objetivos nacionais, dentro da ordem jurídica vigente."
Constituem objetivos nacionais, especialmente:
- Soberania Nacional;
- Integridade Territorial;
- Regime Representativo e Democrãtico;
- Paz Social;
- Prosperidade Nacional;
- Harmonia Internacional.
E no caput do art. 39:
•• A segurança Nacional envolve medidas destinadas à preservação da seguranç·a externa e: interna, inclusive a prevenção e repressão da guerra psicológica adversa e da guerra revolucionária ou subversiva."
Este ê o conceito e estes são os objetivos e, na verdade, a ordem jurídica
amolda~se à sua consecução. Os fins justificam o uso de quaisquer meios. Se a
Constituição atrapalha, então, que se mude a Constituição. Se são necessárias
as leis casuísticas ou de excessão, que se façam estas leis, preferencialmente
pelo Parlamento, mas, se impossível, que se decrete seu recesso e editem-se
Atas Institucionais ou ~lpacotes".
Sr. Presidente, Srs. Senadores.
No Brasil, durante 15 anos, este processo se deu sem disfarces ou subteri fúgios, em nome da implantação de uma "ordem" sob o slogan da "Segu1
rança e Desenvolvimento", cristalização da ideologia de Segurança Nacional.
Em 1976, a CNBB afirmara que a "ideologia de Segurança Nacional, coj locada acima da segurança pessoal, expande-se por todo o Continente americano de modo semelhante ao que aconteceu nos países sob o domínio soviêtico. Inspirando nela, os regimes de força, em nome da luta contra o com unismo e a favor do desenvolvimento económico, declaram guerra antisubversiva a todos os que não concordam com a visão autoritária da organização da nova sociedade".
O sistema brasileiro, no entanto, após sucessivas crises de crescimento
capitalista dependente e concentrador de riquezas, por fatores endógenos e
exógenos, entrou em exaustão e se fez necessária nova estratêgia ·de realimentação, pela tentativa de buscar apoio em bases sociais que o abandonaram na
evolução do próprio processo de concentração abusiva das decisões, quer na
área econômiéa, quer na política.
Se medidas autoritárias sem disfarces foram tomadas, incluindo a nomeação de prefeitos nos municípios- considerados arbitrariamente como de
interesse pãra Segurança Nacional agora, tenta-se partir para um regime de
liberdade vigiada, fundamentada na udemocracia relativa".
Eis porque, nem mesmo pelo ótica do Governo, pode-se sustentar a situação destes municípios, violentados em sua autonomia política, com prefei-
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tos nomeados ao talante de governadores escolhidos autoritariamente e intei.x
ramente dissociados dos interesses destas comunidades.
Sãó 106 riüfnicípios brasileiros, declarados de interesse da Segurança Nacional, pela Lei n9 5.449 e por uma série de 15 decretos-leis, dos Estados do
Acre- 11 municípios, do Amazonas- 9 municípios, da Bahia- 10 municípios, do Mato Grosso- 3 municípios, do Mato Grosso do Sul - 13 municípiOs, do Pará - 7 municípios, do Paraná- 11 municípios, do Rio de Janeiro
--3 municípios, do Rio Grande do Sul- 25 municípios, de Santa Catarina
- 6 municípios; de São Paulo,- 5 municípios, Piauí, Maranhão e Goiás um município cada.

b inteiramente despropositado querer estabelecer uma relação de causa e
efeito entre a segurança nacional, qualquer que seja seu conceito, e a eleição
de prefeito-, corilo se este-não estivesse submetido à ordem jurídica imposta
pelo próprio regime.
Inteiramente falso seria imputar às eleições de um prefeito qualquer instabilidade política de seu município, jâ que se realizou aí eleições para a Câmara de Vereadores, Assemblêia Legislativa e Congresso Nacional. Além disso, a experiência estâ a confirmar a instabilidade político-administrativa pelo
sistema antidemocrático de nomeação de prefeitos.
~ 0 caso de Anãpolis, onde se sedia a 1, Ala de Defesa Aérea? desde 1971
e declarado munic!J>io de interesse da Segurança Nacional pelo Decreto-lei
n9 1.284, de 28 de agosto de 1973, tendo sido cassãdo o mandato e suspensos
~ .·
.
.
.
•
. .
os dt.r~tto~ pohttcos de seu prefetto ei~Ito democrahcamente pela.legend.a
oposJCIOOista, em que,. no pe.r~odo de seJ~ anos, fora~ n~meados se;s prefettos, todos gerando a mstabthdade política do muntcfpto, pelas dtssenções
com os próprios diretórios municipais do Partido governista.
Para sua declaração como município de interesse da Segurança Nacional
nenhum outro motivo poderia resistir à contra~argumentação, que não o motivo político mesquinho, por ter sido sempre um forte reduto oposicionista
com grande influência sobre todo o Estado de Goiás, chegando mesmo a ser
nomeado prefeito o candidato derrotado nas eleições municipais de novembro de 1972.
A partir de agosto de 1973, irresponsavelmente seus prefeitos nomeados
transformaram a administração municipal em cabide de empregos para apaniguados políticos, promovendo seu endividamento muito além de sua capa·
cidade económico-financeira, sobrecarregando a comunidade com extorsivos
aumentos de taxas c impostos. Todas as nomeações têm tido o caráter da
política rasteira e perniciosa aos interesses do povo.
A última nomeação se deu hã menos de 30 dias, de um deputado estadual eleito pelo MDB e aliciado através de barganha política pelo atual governador. Nomeação poUtica como todas, já se encontra o atual prefeito em
disputa com o diretório e vereadores do Partido governista, iniciando mais
.um ciclo criminoso de instabilidade e intranqUilidade político-administrativa.
Convencidos do sentimento oposicionista da gente anapolina, as cúpulas
governistas de Goiás, sobretudo seu Governador, engendram manobras des~
tinadas a impedir que se façam ã.s eleições de seu prefeito, quando jâ se anuncia pela imprensa a intenção do Governo Federal, através do Ministério da
Justiça, de alterar sua posição em relação a este importante problema. Hâ alguns dias, o Governador Ary Valadão, após visita ao gabinete do Gal. Golbery do Couto e Silva, prestou declarações à imprensa, segundo as quais AnâM
polis precisada-cOittinLiar -com:-jfrefeito nomeado, por ser estratégica à seguM
rança e defesa do espaço aéreo de Brasília. Nada mais ridículo e inverídico.
Não hâ qualquer relação entre a eleição de Prefeito e 3 defesa do espaço aéreo
de Brasília, a não ser nas mentes farisáicas dos que pretendem manter bionicamente seus cargos, esquecidos de que a paciência popular jâ se esgotou.
O povo anapolino está iniciando, esta semana, intensa Campanha de
MobilizaçãO Popular pela conquista das eleições de seu Prefeito pela via direta e universal. Está consciente da importância de sua mobilização como for~
ma de pressão legítima sobre os que pretendem perpetuarRsc no poder por
meios escusas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Não hã mais oradores inscritos.
A Presidà:ncia comunica que em virtude da realização de sessão_ solene
do Congresso Nacional amanhã, dia 15, às IS horas, em homenagem ao escriM
tor Gilberto Freyre pela passagem do seu octogésimo aniversário, não haverá
sessão ordinária do Senado.
Assim sendo, designo para a próxima sessão ordinária, a realizar~se
quarta-feira, dia 16 de abril, a seguinte
ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 178, de 1976~
Complementar, do Senador Italrvio Coelho, que acrescenta parágrafo único

ao arL 34 da Lei Complementar n9 11, de 25 de maio de 1971, estabelecendo
prescrição qüinqaenal para importâncias devidas ao FUNRURAL, tendo
PARECERES, sob n's 890 a 893, de 1978 e 1.171 a 1.175, de 1979, das
Comissões:
-de Constituição e Justi.;a --19 Pronunciamento: pela constitucionaliR
dade ejuridicidade e, no mérito, favorãvel; 29 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade da Emenda de Plenârio e, no mérito, favorável; 39
pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do Substitutivo da
Comissão de Finanças, e, no mérito, favorável.
-de Agricultura -19 pronunciamento: favorável; 29 pronunciamento: fa~
vorâvel à Emenda de Plenário;
- de Legislação Social --19 pronunciamento: favorável; 29 pronunciamento: favoravel à Emenda de Plenário;
-de Finanças- 19 pronunciamento: contrário ao Projeto; e 29 pronunciamento: favorável à_ Emenda de Plenário__ nos termos de Substitutivo que
apresenta.
- 2Votação, em turno único, do Parecer n 9 Ll 6S, de !979, da Comissão de
Constituição e Justiça, que conclui, com voto vencido dos Senadores Nelson
Carneiro, Tancredo Neves e Leite Chaves, pelo indeferimento do Recurso
S/N•/79 10
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. do Senado Federal, negando seguimento ao requerunento de mformações, de
sua autoria, ao Poder Executivo, referente a Quotas do PIS, Investimentos da
CVRD, Dívida Externa Brasileira, Empréstimos Externos obtidos pela
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Votação, em turno único, do Parecer n9 1.166, de 1979, da Comissão de
Constituição e Justiça, que conclui, com voto vencido dos Senadores Nelson
Carneiro, Tancredo Neves e Leite Chaves, pelo indeferimento do Recurso
S/N•(79, interposto pelo Senador Itamar Franco, da decisão do Presidente
do Senado Federal, negandO -seguimento ao requerimentO de informações de
sua autoria, ao Poder Executivo, sobre o processo iniciado pela Representação de Linaldo Ucbôa de Medeiros contra ex-Diretores do Banco Central
do Brasil e sobre contrato celebrado entre Aço Minas Gerais S/A e a Firma
American Medical Internacional.

-4Votação, em turno único, do Parecer n9 1.167, de 1979, da Comissão de
Constituição e· Justiça, que conclui, com voto vencido dos Senadores Nelson
Carneiro •. Tancredo Neves e Leite Chaves, pelo indeferimento do Recurso
S/N•/79,' interposto pelo Senador Itamar Franco, da decisão do Presidente do
Senado Federal, negando seguimento ao requerimento de informações de sua
autoria, ao Poder Executivo, sobre as características das Agências do Banco
do Brasil S/A no Exterior.

-5Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n,., 96, de 1977'
(n' 958(75, na Casa de origem), que altera dispositivos da Lei n• 4.829, de 5
de novembro de 1965, e do Decreto-lei n9 914, de 7 de outubro de 1969, tendo
PARECERES, sou n•s 931 e 932, de 1979, das Comissões:
- de Agricultura, contrârio; e
- de Finanças (çlllvido o Ministério da Fazenda, em audiência solicitada
pela Comissão de Agricultura), favorável.

-6Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 55, de 1979
(n• 2.963/76, na Casa de origem), que dispõe sobre o pagamento do auxíliodoença ao trabalhador desempregado que, por motivo de doença, ficar incapacitado pÇJ;ra o trabalho, tendo
PARECER, sob n•s 1.213 e 1.214, de 1979, das Comissões:
- de Legislação Social, contrário; e
- de Finanças, favorável.

-7Discussão, em turno únícO, do PrOjeto de Resolução n9 6, de 1980 (apre·
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 130,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Loanda (PR) a elevar em
Cr$ 10.992.053,45 (dez milhões, novecentos e noventa e dois mil, cinqUenta
e três cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 131, de 1980, da Comissão:
;....;.:. de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidãde.
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE LJNS NA

Si/SSÃO DE 9-4-80E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADiscussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 7, de 1980 (apreDOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 132,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Piraquara (PR) a elevar em
O SR. JOSli: UNS (PDS - CE. Como Líder, pronuncia o seguinte disCrS: 205.824.000,00 (duzentos e cinco milhões, oitocentos e cinte e quatro mil curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada,, tendo
Ouvi, com atenção e com o repeito que me merece S. Ex•, o Sr. Senador
PARECER, sob n~ 133, de 1980, da Comissão:
Paulo Brossard, os comentários por ele tecidos sobre a política do Governo
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. Fie:deral para o setor agrícola, particularmente no seu Estado, o Rio Grande
do Sul.
-9Desde Ontem, Sr. Presidente, com o discurso do Sr. Senador José Richa,
Discussão, em turno único, do Projet«;l_de R~solução n98, de 1980 (apre- que se tecerii Criticas à atuação do Governo nesse setor.
Noto, nas críticas desde então formuladas, as maiores incongruências
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 134, de
1980), que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar, através da que se poderiam encontrâr, com um mínimo de esforço.
Ontem mesmo apontei algumas dessas incongruências no discurso
Universidade Estadual Paulista "Júlio de _Mesquita Filho", operação de importação financiada no valor de USS RDA 21,250,000.00 (vinte e um mi- de S. Ex• o Sr. Senador José Richa, quando o próprio Senador Paulo Broslhões, duzentos e cinqUenta mil dólares), em materiais e equipamentos sard discutiu alguns aspectos do financiame.nto da produção agrícula e do
PROAGRO, coril uma referência especial ao trigo.
didático-pedagógicos, tendo
Naquela ocasião esclareci que as declarações de S. Ex• não estavam de
PARECER, sob n• 135, de 1980, da Comissão:
acordo com a realidade. Aliâs, o Senador Paulo Brossard, que pretende tão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
bem conhecer a Mensagem do Presidente da República ao Congresso, talvez
não se tenha dado conta de que à página 47 são nela coilfii-niadas as minhas
-lOdeclarações ontem feitas sobre esses Programas, particularmente sobre o Se·
Discussão, Cm turno único, do Projeto de Resolução ·n9 9, de 1980 {apre- guro Rural:
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 136,
Leio a Mensagem: uA nível nacional, o único instrumento que cobre alde 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Imperatriz (MA) a elevar em gum tipo de risco agrícola é o PROAGRO, cuja adesão era optativa por parte
CrS 200.000.000,00 (duzentos milliões dêcruzeirÕs),'o montante desua dívida do produtor, usuãrio do crédito rural, cobrindo apenas 80% do montante fi.
consolidada, tendo
nanciado. Visando aperfeiçoar o sistema de cob~rtura de riscos agrícolas, alPARECER, sob n• 137, de !980, da Comissão:
gumas medidas fOram toinadas: tornou-se compulsória a cobertura das ope- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
rações de crêdito rural pelo PROAGRO; alterou,se a parcela coberta pelo
PROAGRO, de 80para 100% nas culturas para as quais se deseja obter maior
-liiilcrementci de produção; estendeu-se a cobertura do PROAGRO para parDiScussão, ein turno úiiico,-(apieciação preliminar da constitucionalida- cela dos recursos próprios- dos produtores previstos no instrumento de crédito
de, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se- e, fínalm_ente, conc;:edeu-se aos mini e pequenos produtores a faculdade de renado n9 229, de 1979-Complementar, do Senador Franco Montoro, que insti- terem até 30% da produção colhida para consumo familiar, no caso de frustui o auxílio-doença em favor do trabalhador rural, e dâ outras providências, tração da safra ••.
Quanto ao caso do trigo S. Ex' tinha, em parte razão, mas, apenas no
tendo
que tange ao nível de financiamento desse produto. O trigo está sendo finanPARECER, sob n• 1.132, de 1979, da Comissão:
ciado até 80% do valor básico de custeio. Esse valor é fixado com base no cus- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
to total da produção, desde o inicio, até a colheita e comercialização. Após
calculado
pela Comissão d_e Financiamento à Produção e pelo Banco do Bra-12sil, ele é submetido à aprovação do Conselho Monetário Nacional. EntretanDiscussão, em primeiro turno, do PrOjeto de Lei do Senado n9 236, de to, para os mini e pequenosprodutores o financiamento atinge até lOO% do
1979, do Senador Nelson Carneiro, que revoga o art. 26 da Lei n• 6.032, de 30 valor bâsico de custeio, como tive ocasião de informar a este Plenário. Quande abril de 1974, que dispõe sobre o Regimento de Custas da Justiça Federal, to ao PROAGRO, este cobre sempre 80% do financiamento, qualquer que
tendo
seja o nível do produtor. Nesse programa a taxa adicional do juro pode variar
PARECERES, sob n•s 1.117 e 1.118, de 1979, das Comissões:
de acordo com a região. de acordo com a cultura, de acordo com o risco e de
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e acordo com a necessidade de se incentivarem determinados cultivos. Respon-de Legisl~ção Social, favorável, com Emenda de n9 1-CLS, que apre- dendo às indagações de S. Ex•, parece-nos que a política atual do Governo
senta.
procura desincentivar a produção de determinados tipos de cultura que se
fundam em áreas inadequadas e de grande risco. Por isso mesmo, a taxa de
-13seguro para o trigo no Rio Grande do Sul, qualquer que seja o caso, qualquer
Discussão, em prim<:iro turno, (apreciação preliminar da juridicídade, que seja o nível do produtor é de 1%, exceto para aquelas áreas em que já tenos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n• nha sido demonstrado maior risco. Nessas âreas o adicional de juros do
97, de 1979, do Senador Orestes Quércia, 'ã.cresC_entarido alínea r e alterando o PROAGRO passa a ser de 3%. Entretanto, Sr. Presidente, mesmo essa taxa
item Jll do art. 8• da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, que instituiu o de 3% é relativamente baixa, comparada com o nível de taxação, cobrado pe~
Ias companhias de seguro, que normalmente se situa acima de 7%
Fundo de Garantia do Tempo- de Serviço, tendo
Fica portanto, mais uma vez, esclarecido a esta Casa, que, em geral, o
PARECER, sob n• 1.223, de 1979, da Comissão:
PROAGRO abrange 100% do financiamento, cobrindo, tambêm, a parcela
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.
de capital próprio, aplicada pelo produtor, contanto que esses valores sejam
declarados no plano de produção.
-14Mas, Sr. Presiclente, S. Ex•, o Sr. Senador Paulo Brossard, fez indagações
Discussão, em primeiro turno, (apreciação p-reliminar da constltucionali- sobre o subsídio de um bilhão de dólares, concedido pelo Governo ao Produdade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se- tor e ao consumidor de trigo no País. ~verdade. A Mensagem Presidencial se
nado n9 195, de 1979, do Senador Franco Montoro, que veda o exercício de refere mais de uma vez a esse ponto. Estranho porém a indagação. E estranho
cargos de direção e de assessoramento em empresas transnacionais a ex- porque S. Ex•, também, deveria ter visto na Mensagem que a política do Goocupantes de cargo-s executivos na adminfstfação pública, tendo
verno está dirigida, definitivamente, para eliminação de subsídios, salvo nos
casos em que· estes sejam eStritamente indispensáveis. No caso do trigo, por
PARECER, sob n• 1.239, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça -pela inconstitucionalidade, com voto ven- mais de uma vez, tem sido confirmada pelo Governo Federal a intenção de
eliminar paulatinamente, a partir dos próximos meses, o subsídio a tanto
cido, em separado, do Senador Nelson Carneiro.
tempo concedido.
o SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Estã encerrada a sessão.
Aliás, é bem que se diga que isso nada tem que ver com desincentivas ao
produtor, já que o preço ao consumidor será também, paulatinamente eleva(Levanta-se a sessão às 18 horas e 28 ininutos.) do.

a
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Por outro lado, ê também patente que o Governo Federal faz um grande
esforço no sentido de introduzir novas áreas de cultivo de trigo no Pais. As
experiências se multiplicam, principalmente no cerrado brasileiro. ~sabido
que o problema do trigo no Sul do Brasil é tão velho como o problema da
cana-de-açúcar no Nordeste: dificuldades semelhantes que têm repousado,
através dos tempos, sempre, na baixíssima produtividade das culturas.
Culpa do Governo? Certamente formamos uma comunidadé, e dessa comunidade faz parte o Governo. Talvez não devamos culpar somente os produtores, mas o certo é que os problemas dessas culturas se arrastam longa e
dolorosamente através dos anos.
QuantO ao trigo, a produtividade nacional ainda é da ordem de uma tonelada quando sabemos que em outras áreas, onde se estão introduzindo técnicas adequadas e sementes geneticamente preparadas, a produção tem chegado a duas, a três, e atê: a quatro toneladas por hectare, Há notícias recentes
de que a produtividade no cerrado está se mostrando bem mais promissora
do que no Rio Gr3nde do SUL Nãõ_s_e pode desejar simplesmente o desinteresse pela produção do trigo no Sul do País. O que é importante e urgente é
que nós todos compreendamos que, sem melhor produtividade, jamais poderemos conseguir a solução dos graves problemas econômicos e sociais ligados
à cultura dessa gramínea.
Refere~se S. Ex• ao profundo desinteresse por parte dos produtores no
preparo da terra. Proclama que esse desinteresse chega a ponto de total indiferença pelos financiamentos bancários. Reconheço, nobre Senador Paulo
Brossard, que a situação é estranha. Alguma explicação deve existir para isso.
Eu me arriscaria, se V. Ex• me permitisse, a sugerir algumas causas que talvez
pudessem ser exploradas na anâlise da questão. Parto da convicção de que
não é de hoje o esforço do Governo para financiar a produção agrícola; parto
da evidência de que, hã anos as taxas de juros dirigidos para a Agricultura
têm sido muito menores, muito mais baixas do que aquelas destinadas ao financiamento de qualquer outra atividade.
Não desejo me referir, especificamente, ao Rio Grande do Sul. Não me
passaria pela mente fazer qualquer acusação de' ordem individualizada ou dirigida a áreas específicas- mas o que parece claro é que o setor agrícola não
estava preparado para receber tais incentivos e aplicá-los adequadamente, de
modo a compensar a comunidade pelo esforço e pela cooperação que lhe tem
sido oferecida. Críticas 'têm sido feitas ao uso indevido desses crê:c!itos subsidiados, tão generosamente dados à agricultura.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB -

RS) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOS~ LINS (PDS- CE)- Com o maior prazer, nobre Senador
Paulo Brossard.
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O SR. JOS~ UNS (PDS - CE)- Legítima defesa, diz V. Ex• nobre
Senador Paulo Brossard. Legítima defesa diz V. Ex• defendendo para os produtores de trigo, e para os produtores de soja preços cada vez mais altos, esquecido do consumidor e da inflação. Houve época em que V. Ex• defendia a
panela do pobre. Em que V. Ex•, dizendo-se também amigo do Brasil, defen~
dia os interesses da famiiia brasileira contra o custo de vida que aí está a exigir um esforço sobre-humano para ser contido.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Ah! Que beleza o seu raciocínio!
Agora, quando o sistema financeiro, através de juros usurãrios intoxica toda
a economia nacional, aí o Governo só tem blandícias para com estes grandes
conglomerados financeiros.
O SR. JOS~ LINS (PDS - CE) - Não ê esse o caso do trigo nem da
soja, nobre Senador, nem V. Ex• pode alegar esse absurdo. O trigo e a soja
têm juroS sim, mas juros baixos, juros enormemente subsidiados, e é este justamente o caso a que nos estamos referindo.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Mas pelo que entendi, o Rio
Grande do Sul não deve plantar trigo, porque lá é baixa a produtividade.
O SR. JOS~ LINS (PDS- CE)- Ressalvei, felizmente, este ponto antes que V. Ex• o levantasse. O Rio Grande do Sul deve, nobre Senador, ê apli~
car bem os seus recursos e a sua terra, em busca de melhor rentabilidade, ou
de maiçr produtividade. Sem produtividade, com baixo rendimento por hectare, não há solução mesmo à custa de subsídios do povo. Não sou contra o
subsídio. Apenas não devemos desejar que, durante a vida inteira, o Governo
Federal subsidie qualquer atividade económica, indefinidamente, sem perspectiva de recuperação.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- V. Ex• está fazendo uma declaração muito importante, especialmente quando fala como Líder. Da maior
importância. E seria bom que ficasse claro o pensamento. Pelo que entendi, a
lavoura tritíC!ola do Rio Grande do Sul é de baixa produtividade e por este
motivo os financiamentos de"vem ser comedidos, a fim de que não venha a ser
estimulada uma cultura cuja produtividade fique aquém do desejado.
O SR. JOS~ LINS (PDS - CE) - Eu não poria o problema assim.
Não sou contra a cultura do trigo no Rio Grande do Sul. Sou porém contra a
baixa produtividade e contra o sacrificio indefinido do subsídio.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Então, peço perdão, porque foi
o que me pareceu resultar das palavras de V. Ex•

O SR. JOS~ LINS (PDS - CE) - Faço aqui, nobre Senador, uma
O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Estou ouvindo com a maior análise com a maior sinceridade. Realmente, a produtividade das nossas cul~
atenção o seu pronunciamento, mas, já que V. Ex• falou neste ponto, ressal- turas de trigo no Brasil, são baixas. Em função dessa baixa produtividade, os
vando à caso do Rio Grande do Sul- em que, realmente, a imensa maioria é preços são altos. Como resultado o Governo subsidia o produtor e o consu~
de pequenos e médios produtores e que vivem, exclusivamente, da sua lavou- midor, tendo em conta a essencialidade do pão corno alimento.
Afirmei também e repito, que no meu modo de entender, qualquer incenra- eu lembro que, infelizmente, houve no Rio Grande do Sul um caso muito grave, há alguns anos: o caso do chamado adubo-papel. Agora, o que lá no tivo deve ser dado, sempre com o objetivo de buscar um nível de produtividaRio Grande do Sul, até hoje, não se compreendeu, especialmente por aqueles de, capaz de levar à normalização do processo produtivo, dando-lhe a neces~
que trabalham honradamente, é como e por que este acontecimento foi con- sâria economicidade em favor do consumidor, Este é o meu pensamento. O
vertido em assunto sigiloso pelo anterior Governo Federal e que, até hoje, ele incentivo não pode ser visto como um instrumento de uso permanente ou
não tenha tido uma solução. Os homens honrados que trabalham a terra e eterno, no processo de desenvolvimento da economia.
que produzem fazem esta pergunta, nobre Senador, e eu faço com eles.
Preocupa~nos, nobre Senador Paulo Brossard, essa situação, essa dispoO SR. JOS~ LINS (PDS - CE) - O aparte de V. Ex• tem um duplo sição dos produtores de trigo do Rio Grande do Sul, de reduzirem seus planmérito: primeiro, o de reconhecer que Oproblema, de certo modo, pode exis- tios. Nào ~erã isso, quem sabe, uma decorrência da existência de outras
tir, e, segundo, o de chamar atenção para a necessidade de que as correções opções por outros cultivos mais produtivos, já que o Governo financia outras
desses desvios sejam cabalmente realizadas peJa justiça. o que o dever nos alternativas igualmente subsidiadas. V. Ex• bem sabe que, por exemplo, o arroz foi em parte, substituído, num processo semelhante de opções.
impõe.

e

Mas, continuo, Sr. Presidente. Por outro lado, ~preciso considerar que o
preço de garantia oferecido pelo Governo ao produtor, não está, absolutamente, abaixo dos padrões internacionais. Apesar do alto custo de produção,
o Governo tem subsidiado o trigo, a ponto de aplicar cerca de um bilhão de
dólares, anualmente, nessa operação. O desinteresse do produtor, também,
por este lado, não se justifica em razão de qualquer falta de apoio do Governo Federal.
Ainda há mais, Sr. Presidente. Também não é caso de dizer-se que o seter agrícola, do Rio Grande do Sul, se acha descapitalizado. Ao contrário.
Todos nós sabemos da demonstração de força que esses ..pequenos e médios"
produtores, a que se refere o nobre Senador Paulo Brossard, acabam de dar,
enchendo as ruas das cidades, e as estradas, de máquinas agrícolas, num espetáculo que, se nos orgulha pela pujança, tanto nos preocupa pela inoportunidade.

O Sr. Paulo Brossard (PMDB-RS)- V. Ex• sabe que a lavoura do trigo no Rio Grande do Sul que chegou a ter uma grande expressão, depois de
vários insucessos, caiu a quase nada, exatamente porque na sombra do trigo
veio a soja e a cultura da soja _ê muito mais segura do que a do trigo, portanto
muito mais rentável, muito mais garantida. E o agricultor, é evidente, cansou
de perder no trigo e se voltou para a soja. Devo dizer, foi o Governo, através
do Banco do Brasil, que como gue forçou o agricultor a retomar o cultivo do
trigo, só dando financiamento para a soja se ele, ao mesmo passo, plantasse
uma determinada área de trigo. Foi desta forma, através deste estímulo, que a
lavoura triticola ressuscitou no Rio Grande do Sul, mérito ou demérito do
qoverno, através do Banco do Brasil. .E. uma questão de opção. Mas as
opções devem ser feitas claramente.

O SR. JOS~ L!NS (PDS-CE)- Vê, portanto, V. Ex• que temos razão. Admiro, nobre Se,nad9r, cada vez mais, a sinceridade com que V. Ex•
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Legítima defesa, nobre Senador. discu~e os problemas.
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Onde anda o bom senso dos que acusam? Ouvi ainda hâ pouco de um SenaO Sr. Paulo Brossard (PMDB-RS) - li um dever que temos.
dor, que .. o Governo ironiza, cinicamente, -()drama da sociedade brasileira",
O SR. JOSI!: LINS (PDS-CE)- Exatamente. V. Ex• encontra, junta- que "o Governo ê desonesto". Mas quem ironiza? Quem, realmente, é injusto
mente comigo, através da discussão, razões que são possíveis respostas às
ou desonesto?
suas próprias indagações.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Permite-me nobre Senador?
O Sr. Paulo Brossard (PMDB-RS) - Limiteicrn.e a descrever uma siO SR. JOSI!: LINS (PDS - CE) - Com o maior prazer.
tuação.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - A vingança foi lida por mim.
O SR. JOS!i LINS (PDS- CE) - Exatamente. Falo em tese, como V.
Uma notícia das que eu li...
Ex• bem vê, mas parece-me que chego, de certo modo, a alguns pontos de
O SR. JOSll:LINS(PDS -CE)- Se V. Ex• me permite, não foi apenas
pensamento em comum com V. Ex•, o que para mim é uma grande honra.
V. Ex•, sempre mais comedido, que se referiu à palavra, aliâs de modo ameO Sr. Paulo Brossard (PMDB-RS) - Muito obrigado.
no.
O SR. JOSll: LINS (PDS-CE)- No recente caso da soja, nobre SenaO Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- ... exatamente para que o Senador, a impressão que tenho é a de que o Ministro Delfim Netto tem sido, in- do tivesse conhecimento do quadro geral. Aliás, eu tenho dito que pode ser
justamente, considerado o vilão da novela. S. Ex• assume, hoje, uma tremen- injustiça o que se faz, o que se diz a respeito do Ministro do Planejamento.
da responsabilidade na condução dos problemas da Economia brasileira. Mas parece-me perigoso que se generalize a opinião nos meios populares a
Ninguém desconhece as dificuldades do momento. Acho mesmo, nobre Sena- respeito --desta personagem governamental porque, justo ou injustõ, a apredor, que para superar essas dificuldades devíamos todos nós nos unir, em tor- ciação é um fato- e este fato não é bom para o Governo. Mais uma vez estou
no de princípios essenciais ...
aqui a falar como amigo do Governo, e não como um Senador da Oposição.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB-RS) - Essa tese tenho sustentado hã Estou registrando um fato, não estou emitindo um juízo.
muito tempo, da tribuna do Senado, inclusive desde o ano passado.
O SR. JOS€ LINS (PDS- CE)- V. Ex• tem toda a razão. A maledicência serilpre tende a tOrnar-se um slogan perigoso e uma incontrolável idéia
O SR. JOSll: LINS (PDS- CE)- Conheço o pensamento de V. Ex•
de consumo de massa. Alguém mais, porém, falou em vingança, em desonessobre o assunto.
tidade, e em ironia cínica. Quem não ouviu alguém dizer que o Governo está
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Mas as minhas palavras costu- conduzindo o povo a uma revolta total?
Não é hora, Sr. Presidente, de perguntarmos quem, realmente, está coomam cair no deserto.
,duzindo o povo a uma revoha total. Escuto, horrorizado, as coisas se desenO SR. JOSI!: LINS (PDS- CE)- V. Ex• se engana. Tenho a impressão rolarem neste plenário. As acusações não exigem provas. Defendem-se os pode que o Governo não tem sido também compreendido. Aí está. o gesto da bres, para atacar os ricos; defendem-se os grandes produtores, sem qualquer
mão estendida que também caiu no deserto. Repudiadas as críticas lnconse- consideração pelos consumidores. E, sem qualquer ponto de vista, sem qualqOentes, julgo oportuno que os homens de boa vontade deste País busquem, quer profundidade nas análises vão-se culpando o Governo por todas as difijuntos, um carriinho para a solução dos graves problemas que hoje nos afli- culdades_ dos pequenos e dos grandes, e pela não satisfação das suas exigên~
gem. Este é realmente o meu desejo.
cias.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Em homenagem a V. Ex•, vou
O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Permite V. Ex• um aparte?
fazer que não ouvi.
O SR. JOSt LINS (PDS - CE) - Com o maior prazer, nobre SenaO SR. JOSll: LINS (PDS- CE)- Volto, nobre Senador, ao problema dor.
da soja. Referia-nie, hã pouco, à posição do Ministro Delfim Netto . .E: uma
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Foi dito aqui que o ilustre Miregra comezinha de economia que em face de uma oferta mais fácil, o comprador exige preços menores. Se o Governo retira, não o confisco como aqui nistro do Planejamento se referiu às manifestações do Sul, do Rio Grande ao
foi dito, mas o irriposto de exportação da soja, é evidente que o preço de venda Mato Grosso, COmo ..fofocas". Devo dizer que não li essas declarações, mas
tende a cair. ~natural que o consumidor externo ou interno exija também ouvi. E se essa expressão foi utilizada pelo Ministro, vamos convir que ele
uma contrapartida. Nisso o Ministro Delfim_N~tto_razão. Os çxportadores, não estava nos seus momentos mais felizes e que isto, recebido por um hoporém, não lhe deram ouvidos. Agora, quando ele tenta, novamente, prote- mem que trabalha a terra, de sol a sol, constitui um agravo muito sério. Queiger o consumidor nacional com o contingenciamento, o que estamos vendo é que ra Deus que estas expressões não tenham sido utilizadas porque, se o foram,
os supostos defensores do povo se põem ao lado dos especuladores, sem a realmente, elas não terão contribuído para que a palavra do Ministro, que
menor preocupação com a elevação do custo de vida que nos preocupa cada deve ser uma palavra ouvida e analisada, seja bem ouvida e analisada com
vez mais. O que querem esses Senhores? Estarão contra ou a favor da ink ânimo frio.
flação? Estão ou não do lado do Governo na luta pela contenção dos preços,
O SR. JOS€ LINS (PDS- CE)- V. Ex• teria toda a razão. Mas, veja
em favor do povo? Que querem eles?
V. Ex• a injustiça: condena-se de logo o Miriistro do Planejamento por ter-se
ouvido falar que ele usara a palavra ••fofoca", Não se condena porém o SenaO Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Preços justos.
dor que vem à tribuna acusar de viva voz, na Presença de todos, as autoridaO SR. JOS!i LINS (PDS- CE)- Preços justos? V. Ex• conhece os da- des do País de usarem de vingança, de ironia cínica Cde desonestidade. Onde
dos do problema?
anda o equilíbrio dos pratos da balança, Sr. Presidente?
O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Preços remuneradores para
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- V. Ex•, suposto que o Ministro
quem produz.
tenha usado essas expressões ...
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Pelos dados de que disponho, o preço de
O SR. JOS€ LINS (PDS- CE)- Eu não supus, V, Ex• ou outros sugarantia do Governo Federal para a soja, hoje de 420 cruzeiros por saco de 60 puseram.
quilos, é superior ao custo de produção, em pelo menos 30%. Não se venha
O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Suposto.
portanto falar em reivindicação de preço justo.
A questão não é tão simples quanto se pensa. A Oposição cai constanteO SR. JOS!i LINS (PDS - CE) - Seria nada, comparado ao que se
mente em contradição quando critica inadvertidamente os objetivos do Go- disse aqui.
verno. Eis aí os fatos. Ao tirar o impoSto de exportação da soja, o Governo
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Mas, suposto que tenha usado
Federal cedeu 13% de I bilhão e 700 milhões de dólares, ou seja, mais de 220
milhões de dólares, a quantos comercializam esse produto, mas não, é claro, essas expressões ...
aos consumidores brasileiros.
O SR. JOS!i LINS (PDS - CE) - Não seria bom.
Será que não é justo que o Governo tome alguma providência, pelo me~
O
Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- ... V. Ex• não acha que a reação
nos para que uma parcela dessa extraordinária renda adicional vã aliviar a
terâ de ser áspera?
panela do pobre e o custo de vida da família brasileira? Fica a pergunta, Sr.
O SR. JOS!i LINS (PDS- CE)- Se V. Ex• acha que, por essa palavra,
Presidente.
Fala-se em vingança! Onde anda, Sr. Presidente, o senso de justiça dos a reaÇão seria ásPera, pergunto eu: quão áspera deveria ser a reação de ouhomens? Como falar em vingança ao julgar uma medida dessa natureza? tros, diante de acusações formais, ainda mais graves?
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Sr. Presidente, o comentário já vai lo~ge. O Senador Paulo Brossard chamou a nossa atenção para os conflitos qLiC se avolumam em função de boatos
de todos os matizes. E S. Ex• tem toda razão. Eu então me pergunto até onde
nós, desta Casa, compreendemos a nossa responsabilidade e o nosso dever de
não agravar os efeitos desses boatos. Até onde cedemos ao desejo da crítica
fácil e cómoda, porém, ineficiente e_ perigosa?

O Sr. Aloysio Chaves (PDS -

PA) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOS€ LINS (PDS- CE)- Com _muito prazer, nobre Senador.
O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Nobre Senador, acompanhei quase todos os debates realizados nesta tarde, no Senado, e verifico que um ponto central nas exposições feitas, inclusive pelo nobre Líder do PMDB, é a declaração que se supõe, a usar a expressão do Senador Paulo Brossard, ter sido
prestado à Imprensa pelo Sr. Ministro do Planejamento. Armou~se, a partir
desse fato, que é um mera suposição, um siStema de ataque ao Ministro e ao
Governo, aqui chamado de irresponsável, de incompetente, de omisso, enfim,
outros vocãbulos que· foram empregados de uma maneira agressiva, conduzindo os debates para um terreno que não contribui absolutamente para o
exame e o esclarecimento das questões importantes que se pretende trazer ao
conhecimento do Senado. h uma maneira, nobre Senador José Lins, muito
estranha esta de se falar ao Senado e à Nação com o aparente desejo de conciliar e de evitar conseqUências desastrosas, mas ao mesmo tempo anunciando,
como uma espécie de apóstolos do apocalipse, a destruição da sociedade bra~
siJeira; .. ninguém deseja, mas é iminente;" "esperamos que isso não aconteça,
mas fatalmente ocorrerá;" "a sociedade não suporta mais, é questão de dias
ou de meses". É uma maneira, não subliminar, mas na verdade, pouco dissi~
mulada, de se estimular, com base em suposições, uma revolta, uma manifes~
tação geral de desobediência, de sublevação, em todos os setores agrícolas,
em todos os setores sociais, para vulnerar o Governo. Acho que esta colocação não esconde mais o propósito que hâ, na realidade, de se pretender provocar uma agitação que chegue dos campos à cidade. O Governo está cumprindo o seu dever, está vigilante, enfrentando uma grave crise económica nacional e, sobretudo, internacional, como disse o eminente Líder Paulo Bros~
sard, numa conjuntura grave e imprevisível, atento às suas responsabilidades,
mas, também, certo de que a autoridade não há de cair de suas mãos, nem se
deteriora, sob a ação vigilante da autoridade do eminente Presidente da Re~
pública. Portanto, a nossa colaboração será no sentido de esclarecer, de debater e de procurar a conciliação, nunca de estimular esta desobediência, esta
rebeldia, ou de levar o povo, através da Imprensa e de outros meios de comunicação social, à falsa convicção de que o País está à beira de um abismo e a
sociedade brasileira completamente desamparada e desassistida. Assim,
louvo o pronunciamento de V. Ex• que, com dados objetivos, de maneira clara, serena, isenta, estâ aqui, apresentando dados que me parecem irrefutáveis.

O SR. JOS€ LINS (PDS

~

CE) -

Nobre Senador Aloysio Chaves,

agradeço a contribuição de V. Ex•, cujo aparte muito me honra. A propósito,
repito aquelas palavras, ditas hã pouco pelo nobre Senador Luiz Cavalcante:
"podem cavar um grande buraco e um grande abismo. O Brasil, porém, não
cairá dentro dele, porqu~ é maior do que esse abismo".

O Sr. Paulo Brossard (PMDB -

RS) - Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOSt LINS (PDS- CE)- Com o maior prazer, nobre Senador
Paulo Brossard.

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) -Apenas para deixar registrado,
em face do aparte do nobre Seilador Aloysio Chaves, que, em todo o meu
pronunciamento, em nenhum momento eu me baseei em palavras do Ministro Delfim Netto, que teriam sido ditas. Foi no curso do debate que estas ex~
pressões, atribuídas ao Ministro Delfim Netto, vieram à tona e que, como eu
lhe disse, hâ pouco, e, também, à Casa, eu não as havia lido. Mas, agora, te.
nho diante dos olhos o jornal Zero Hora, de 3 de abril, que as estampa. Se a
publicação é correta ou não, eU não sei, mas o aparte que recebi tem a base
em um jornal que se publica no Rio Grande do Sul, onde essas expressões são
colocadas nos lábios do Ministro do Planejamento. Agora, como delas eu
não tinha conhecimento, delas não me ocupei. Ao contrãrio, fiquei núm relato objetivo da situação hoje existente no Rio Grande do Sul. Procurei transmitir ao Senado uma visão fotográfica daquela realidade, mesmo sem fazer
interpretações e tirar conclusões. Mas, apenas, para chamar atenção para um
quadro que, a mim, se me afigura grave.
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Termino, Sr. Presidente, .fazendo um apelo ao bom senso desta Casa, que
f: daqui que o País se faz ouvir. Tenho absoluta certeza de que todos, sem exclusão de nenhum, querem acertar, de que todos querem ajudar. Mesmo os que criticam mais acerbamente, devem estar bem intencionados. Mas, não basta a boa intenção, é preciso medir o efeito e a in~
flllêncí.ã: das nossas palavras. S. Ex", o Sr. Senador Paulo Brossard repetiu,
várias vezes, em seu discurso- desculpe-me S. Ex• se não o interpreto corre.
tamente - que ele mesmo nem parece um Senador da Oposição. Que as suas
críticas não sãO as de um oposicionista mas de "um amigo do Brasil".
Tenho absoluta certeza de que ninguém deseja ser mais amigo deste País
e de seu povo do que o Senador Paulo Brossard. Não desejo por isso referirme especificamente a S. Ex", mas estou convencido, Sr. Presidente, de que devemos vigiar certas amizades, para que não estejamos sujeitos à crítica irânica
do personagem da televisão que, ao compreender as ciladas do interesseiro
que se diz seu amigo, responde entre apreensivo e indignado: "mui amigo ...
mili amigo!"
Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem! Palmas.)
é a Tribuna da Nação.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE LINS NA
SESSÃO DE I 1-4-80 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. JOSÉ LINS (PDS- CE. Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Não poderei deixar de comentar o pronunciamento do nobre Senador
Franco Montoro. Começarei pela observação de que, se na análise política os
números nem sempre predominam, mesmo aí, às vezes, as referências corretas são essenciais. Por exemplo, quando se procura dimensionar o problema
enérgetico, que hoje é crucial, esses números se tornam importantes. Começo,
pois, com essa observação: o nobre Senador Franco Montara acha que o País
só produz 5% do petróleo que consome. Realmente não é. Já produzimos
20%, portanto quatro vezes mais do que pensa o nobre Senador.
A respeito do programa do álcool, por S. Ex!l criticado, convém façamos
uma análise muito curta, porém muito clara e muito compreensiva do proble-

ma.
O Programa Nacional do Âlcool surgiu depois da crise do petróleo,
quando foi instituído em 1975, numa época em que porduzíamos apenas qua~
trocentos milhões de litros por ano. O Programa foi bem lançado do ponto de
vista dos seus objetivos, e tanto o foi, Sr. Presidente, quejâ em 1979, em vez
de quatrocentos milhões, chegávamos a produzir três bilhões e oitocentos mi~
lhões de litros de âlcool. Exatamente em 1979, quando já produzíamos, portanto, cerca de 20% do ãlcool necessário à mistura à gasolina, o Governo procurou revigorar o PRO ÁLCOOL e transformá-lo num Programa cuja dimensão pudesse, de fato, influênciar a solução do problema energético.
No ano passado, por iniciativa do Ministério da Indústria e do Comércio, foi aprovada a ampliação do PROÁLCOOL, de modo a fixar a meta de
dez bilhões de litros de álcool em 1985.
Ao contrário do que V. Ex• apregoa, nobre Senador Franco Montara, o
Governo tem dado total apoio a esse Programa. Para que V. Ex• faça uma
idéia e tenha na consciência a dimensão desse apoio, basta que se diga, que os
bancos oficiais financiam, por um lado 80% dos investimentos industriais e,
por outro lado, também financia 100% para os investimentos agrícolas. Não
pode, pois, V. Ex•, absolutamente, acusar o Governo de estar faltando com a
sua assistência a esse importantíssimo programa.

O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOSÉ LINS (PDS - CE)- Com prazer, nobre Senador Evelásio Vieira.

O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC)- Realmente, Senador José Lins, nos
últimos três anos houve um crescimento na produção do álcool no Brasil,
mas isso em função, especialmente. dos preços não atraentes no mercado externO. Nesta oportunidade em que o açúcar começa a ter preços atrativos no
mercado externo, é certo que o prOdutor de açúcar vai dar preferência à produção do açúcar, em detrimento da do álcool. Então, vai decair a produção
de álcool no Brasil. Não cairia, se o Governo tivesse tido a preocupação do fi~
nanciamento de destilarias autónomas, voltadas unicamente para a produção
do álcool carburante. Veja V. Ex• que o Governo não estâ dando interesse àqueles que desejam implantar destilarias neste Pais. O meu Estado, Santa Ca~
tarina; há dois anos estâ pleiteando, com insistência, a instalação de uma desO SR. JOSÉ LINS (PDS - CE) - Nobre Senador Paulo Brossard, tilaria de âlcool no Sul do Estado, e não consegue. É apenas um exemplo, que
agradeço a V. Ex• o seu esclarecimento. Procuro interpretar o pensamento de não é exceção. Esta é provavelmente a regra.
V. Ex•, como o de um homem imbuído da maior boa vontade na análise dos
O SR. JOSt LINS (PDS- CE)- V. Ex• me desculpe, mas análises
problemas de sua terra. V. Ex" cita informações cuja veracidade não garante. desse tipo devem ser baseadas em fatos. Ora, o Governo concedeu paridade
Aí está a questão.
de preço entre o açúcar e o âlcool. De modo que esse dilema não existe.
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Por outro lado, o Governo não tem feito distinção entre financiamentos
para destilarias anexas ou destilarias àutônomas. A preferência talvez seja até
maior pelas autônomas, com o objetivo de não prejudicar a produção de açúcar. De qualquer modo, o entendimento, hoje, é o de que a agroindústria da
cana, seja para uso energético, seja para O açúcar, deva ser vista de um modo
amplo, em sua verdadeira dimensão, de modo a garantir independência para
o setor, face às oscilações das correntes do mercado de um produto ou de outro.
O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC)- V. Ex• poderia informar quantas unidades foram financiadas pelo Governo no setor de destilarias autônomas?

na fase de instalação das plantas industriais, não menos certo é que o Governo tem o direito de se preocupar com o atingimento de sua meta.
V. Ex•, nobre Senador Franco Montara, sugere um debate nacional.
Claro, o debate é sempre útil, desde que se disponham dos dados corretos
para a análise do problema.
O Sr. Marcos Freire (PMDB -

PE)- V. Ex• me permite um aparte?

O SR. JOSt L!NS (PDS - CE) - O certo, porém, nobre Senador, é

que talvez nunca um problema foi tão debatido, tão amplamente estudado
como o problema do PROÃLCOOL. Eu mesmo tenho participado de vãrios
O SR. JOSlt LINS (PDS - CE) - Não tenho o número exalo, mas congressos regionais e naciOriais para o seu -estudo. Hã relatórios, em númeposso garantir a V. Ex• que o total de projetas jâ aprovados se eleva a cerca ros quase que superabundantes, analisando, sob todos os aspectos, as suas facetas.
de 250.
~

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Permite V. Ex• um aparte?

O Sr. Bernadino Viana (PDS - PI)- A Comissão Nacional do Álcool
aprovou 238 destilarias autónomas, das quais 46 estão sendo implantadas, inclusive no meu Estado.

O Sr. Evelâsio Vieira (PP -

SC} -

46 só!

O Sr. Bernardino VIana (PDS- PI)- Inclusive, na revista Veja há uma
reportagem a respeito.

O SR. JOSlí LINS (PDS- CE)- Sim. Esses dados têm sido publicados ...

O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC)- Veja V. Ex• que, desde 1975, temos o
PROÁLCOOL e apenas 45 destilarias estão sendo implantadas, com 250
aprovadas, mas não hâ a liberação dos recursos financeiros.

O SR. JOSlí LINS (PDS- CE)- Se V. Ex• rne~permite, nós chegaremos até lã.
o programa, nobre Senador, estâ bem dimensionado, com metas estabelecidas, com linhas de crédito que não podem deixar margem quanto à intenção do Governo. Com o financiamento de 80% dos investimentos industriais, o Poder Público requer do seta r privado apenas 20%. Para o setor agrícola, o financiamento pode atingir até a 100%. Onde estã, então, o problema
Srs. Senadores? O que está se dando é que, apesar da quantidade de projetas
jã aprovados, que já somam quase 250, a capacidade total desses projetas ainda não atingiu senão a uma produção de 5 bilhões e 700 milhões de litros.
Ora, a npssa meta é de 10 bilhões de litros. Ora, o tempo urge. Precisamos de
prazos para a aprovação dos projetas, para a implantação e para a entrada
em produção dessas instalações. Aí está a questão- precisamos de tempo. É
preciso, portanto, apressar a entrada de mais e mais projetas da área privada.

O Sr. Agenor Maria (PMDB -

RN) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOSlí LINS (PDS- CE)- Com o maior prazer, nobre Senador
Agenor Maria. Ouço o aparte de V. -Ex•.

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN) - Nobre Senador José Lins, no
Rio Grande do Norte, em atividade- não sei quantas estão sendo implantadas -nós temos uma destilaria, que deixa de produzir álcool porque não tem
como conseguir os recursos para fazer os tanques que possam estocar esse âlcool. A PETROBRÁS demora a pegar o ãlcool e este, por sua vez, sem a estocagem, não dá o resultado, em juros, do ãlcool estocado. Dâ prejuízo, portan-

to.
De forma que não está. havendo, sinceramente objetívidade nesse programa, não hâ especificação para reter bom resultado. Não tem sentido, Senador
José Lins, estar em atividade. Estou lhe transmitindo o que me disse um usineiro, um homem que está em atividade. A situação dele é a seguinte: tem o
álcool, tem a destilaria, tem a cana e deixa de fabricar o álcool porque não
tem como-estocar. Não tem como estocar, porque o Governo não dã os recursos. Estou transmitindo a V_ Ex• o que disse-me o único dono de destilaria
que está industrializando o ãlcool.

O SR. JOSlí LINS (PDS -CE)- V. Ex• toca, exatamente, no problema crucial, no ponto fundamental da questão ao qual desejo chegar.
Ora, se o Governo financia setor industrial, inclusive a tancagem, se o seter agrícola, e se, assim mesmo, surgem dificuldades como V. Ex• mesmo
identifica, a conclusão a que V. Ex• chega é a de que a nossa indústria não se
sente à vontade para agregar a parcela de capital que lhe cabe. Estamos ainda, nobre Senador ...
O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- V. Ex• me permite um aparte?

O SR. JOSlí LINS (PDS- CE)- ... estamos apenas com cinco bilhões
e setecentos milhões de litros aprovados, em fase de projeto, que devem ainda
ser implantados. Se é, pois,-·certo, que encontramos dificuldades na área empresarial, seja na fase do plantio, seja na do estabelecimento dos cultivos, seja

O SR. JOSlí LINS (PDS- CE)- Com o maior prazer, logo que termine o meu raciocínio. V. Ex• alega que o Governo desvia capitais para investimentos desnecessários. Tal acusação não se coaduna com os esquemas de financiamento oferecidos pelo Governo Federal.
Uma pergunta pode então ser formulada: serâ que as vantagens, as
atrações, todos os incentivos oferecidos pelo Governo não bastam, não satisfazem às conveniências do setor privado brasileiro? Esperamos que sim. Mas
se chegarmos a um momento em que isso pode ser posto em dúvida, em que,
mesmo assim, se duvide do bom andamento do programa, nada mais justo
que o Governo estude a possibilidade de corrigir deficiências, buscando, se
necessârio, outros pontos de apoio e outras fontes de recursos para suas metas.
V. Ex• propõe um debate nacional. Para isso, nada mais necessário do
que o Governo comece a fazer os seus próp_rio_s estudos, preparando-se tempestivamente para nele cumprir o seu papel. Não estamos aqui defendendo a
infalibilidade do Governo. Trazemos apenãs fatos.
Concedo a V. Ex•, nobre Senador Marcos Freire, o aparte que me solicitau.
O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE) - Senador José Lins, parece-me
que as palavras de V. Ex• têm uma gravidade bem maior do que aquelas pronunciadas pelo Senador Franco Montoro ...

O SR. JOSt LINS (PDS- CE)- Eu espero que sim, nobre Senad9r.
O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- ... porque o meu companheiro de
Bancada externava as suas preocupações sobre a possível abertura do
PROÁLCOOL em favor do capital estrangeiro. E V. Ex•, L!der do Governo,
praticamente confessa, quando não implicitamente, que o Governo começa a
estudar a possibilidade da penetração das multinacionais no Programa Nacional do Álcool.

O SR. JOSt LINS (PDS- CE)- Se V. Ex• me permite, eu ni!o disse
isso. Não desejo que V. Ex• deturpe meu pensamento.

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Eu disse que V. Ex• implicitamente admite ... _

O SR. JOSt LINS (PDS- CE)- Eu ni!o disse isto, nem explicita nem
implicitamente.
O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- V. Ex• disse: o empresariado Oacional não tem condições nem de entrar com os 20%. Portanto, é natural que
o Governo comece a pensar em outras fontes de recurso.

O SR. JOSt L!NS (PDS -

CE) -

O Sr. Marcos Freire (PMDB -

Inclusive dele.

PE) -

Dele, quem?

O SR. JOSt LINS (PDS - CE) - Do Governo, é claro. O que não é
possível é o Governo deixar de estudar os seus problemas. Em nenhum ~o
menta garanti aqui que o Governo estâ pretendendo a c::ntrega do PROALCOOL ao capital estrangeiro.
O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Então V. Ex• nega: não existem
esses estudos.

O SR. JOSlí L!NS (PDS- CE)- Por favor, não tire essa conclusão:
estamos falando de estudos ou de decisão sobre c_çmcessões a empresas estrang~;:iras?

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- O Governo não admite isto, então.

O SR. JOSlt LINS (PDS - CE) - Comento apenas uma informação
do nobre Senador Franco Montoro sobre a existência desses estudos.
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----------------------------------------------------------------------------------PE) - E V. Ex• desmente ou não des- S. Ex• disse, no seu discurso, que energia é poder e que o petróleo é ponto de
estrangulamento da economia nacional. N6s sabemos e a Nação toda ê consO SR. JOS€ LINS (PDS - CE) - Não garanto nem desminto. Se po- ciente de que o problema energético terá que encontrar uma saída de qualquer forma. O País sofre com a escassez de recursos; a poupanaça interna não
rém esses estudos existirem, é justo ..:
é tão elástica que permita investiMentos em todas as âreas carentes. E nós teO Sr. Marcos Freire (PMDB- PE) - V. Ex• é Líder do Governo. V. mos que ter a coragem de enfrentar esse problema para resolvê--lo; se ele consEx" tem que dizer: existem os estudos. E defender esses estudos. Ou negar a titui ufn pOnto de estrangulasmento da economia nacional, se ele pode afetar
existência desses estudos. A esta altura, jâ não sei se é carne ou se é peixe. o poder nacional, e se para dar a independência energética ao Brasil, em ter~
O SR. JOS€ LINS (PDS- CE) - Parece-me, nobre Senador Marcos mos de produção, tenhamos que atrair uma parcela, ou participação da pouFreire, que o Governo, segundo V. Ex•, hâ de sempre pagar, seja por ter cão, pança externa em investimf:ntó direto, eu que sou nacionalista sadio, acho
seja por não ter cão. Se estuda os seus próprios problemas, estarâ errado. Se . que nós devemos ir buscar o dinheiro lâ fora, desde que o Brasil reduza substancialmente as suas importações de combustível. O que nós não podemos é
não os estuda, estarâ errado sempre.
nos apegar a uma xenofobia para sustentar uma situação de calamidade
O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE) ~Mas V. Ex• não importa ... A ver- como a que nós estamos enfrentando a longo prazo. O problema energético
dadeira natureza desses estudos.
não é p-ara dois nem para três anos. Quando se fala em investimentos na enerO Sr. José Uns (PDS- CE)- E claro, nobre Senador, analisar proble- gia nuclear, trata-se de programa de IS, 20, 30 anos. Esses investimentos são
mas faz parte das rotinas. Quanto às decisões, essas precisam de respaldo. todos a longo prazo. O fato de se citar que uma estaca ficou cara, isso é um
problema local, digamos, de uma obra específica, quando se discute se foi
O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE) -Admitindo a entrada de capital bem localizada ou se a eficiência do projeto foi boa ou não. Isso é uma quesestrangeiro.
tão isolada. O problema da energia nuclear é paralelo ao programa energêtiO SR. JOS€ LINS (PDS- CE)- Não conheço decisões a esse respei- co. Temos o PROÁLCOOL e precisamos ter o PROÓLEO. Hâ pouco tempo,
estava estudando a necessidade de se pôr 30% de óleos vegetais misturados
to, tomadas por qualquer autoridade.
com óleo diesel. O PROÁLCOOL não é para 20%, é para se atingir 100%.
O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE) - Eu quero saber que estudos são Portanto, onde esta Nação vai buscar recursos para reduzir, substancialmenesses, admitindo a hipótese da entrada de capital estrangeiro no PROÁL- te, a sua dependência do petróleo a não ser com maciços investimentos? E
COOL.
pergunta-se: Existe a poupança interna capaz de alimentar esse gigantesco
O SR. JOSlt LINS (PDS- CE)- Se V. Ex• me permite, a esse nível o programa? Vamos ficar mergulhados numa pobreza, apenas para não permitir que venha uma poupança externa nos ajudar a resolver este problema? ~
debate, certamente, não nos l.evará a nada, senão à balbúrdia.
uma questão de lei. Vamos então limitar essa participação, vamos evitar que
O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- li tão clara a minha indagação,
esse invesdtimento estrangeiro venha usar aqui o crédito interno, a poupança
Excelência, não há balbúrdia nenhuma.
interna. Mas se ele não vier disputar, aqui, a poupança interna, que ele venha
O SR. JOSÉ LINS (PDS- CE)- Peço a V. Ex• que me permita conti- trazendo investimentos globais e venha nos ajudar a resolvCf este problema.
O que importa ao País é exatamente alcançar a sua independência energética,
nuar.
porque, como disse o Senador Franco Montoro, energia é poder.
O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE) - Ah, pois não aguardo.
O SR. JOSÉ LINS (PDS-CE)- Nobre Senador Milton Cabral, V.
O SR. JOSÉ LINS (PDS- CE)- S. Ex•, o Sr. Senador Franco Montoro, informa que o Governo elabora estudos neste_sentido. Não tenho ne- Ex• colocou o problema, exatamente, nos termos em que deve ser posto. V.
Ex• bem sabe qual é a influêncía da poupança externa sobre crescimento da
nhuma informação sobre isso. .f: só.
renda nacional. Não é o caso de entrarmos aqui em detalhes, mas V. Ex• tem
O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Não acredito que o Líder do Go- razão quando, analisando questão de tanta importância, assume claramente a
verno não tenha informações.
sua pOSição. Aliâs, nem sempre a coopoeração de capital estrangeiro se faz
O SR. JOSÉ LINS (PDS -CE) - Não as tenho. V. Ex• hâ de convir através de endividamento externo.
Agradeço o aparte de V. Ex• e concedo a palavra ao nobre Senador Luiz
que ainda sou dono de minha consci_ência; não tenho conhecimento de estuCavalcante.
dos elaborados nesse sentido.
O Sr. Marcos Freire (PMDB mente?

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Então, neste instante, V.
Ex• não fala como Líder do Governo. fala apenas como Senador José Lins.
O SR. JOSt LINS (PDS -

CE) -

V. Ex• me permite?

O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE)- Como Líder do Governo, V. Ex•
fala como porta-voz do Governo.
O SR. JOS€ LINS (PDS- CE) -Se V. Ex• me permite, retomo o meu
discurso. O aparte ~e V. Ex• dou por terminado.
O Sr. Marcos Freire (PMDB -

PE) -

Nilo cheguei nem a começar.

O SR. JOS€ LINS (PDS- CE)- V. Ex• não contribui para o esclarecimento do problema nem do meu pensamento.
O Sr. Marcos Freire (PMDB O SR. JOS€ LINS (PDS -

PE) -

Fiz uma indagação.

CE) - Tentarei responder.

O Sr. Marcos Freire (PMDB -

PE) -

Estou aguardando.

O Sr. Franco Montoro (PMDB-SP) - Permite V. Ex• um aparte logo
em seguida?
O SR. JOS€ LINS (PDS-CE) - Com o maior prazer, nobre Senador
Franco Montoro, depois de ouvir o nobre Senador Luiz Cavalcante.
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS-AL)- O Nobre Senador Evelâsio Vieira
disse ·que no seu Estado natal, Santa Catarina, as destilarias autônomas são
inexistentes, e S. E.v adiantou, como uma suposição sua, que essa é a regra
geral no P~s. No caso particular do meu pequeno Estado, Alagoas, tal não se
dâ. O PRQÁLCOOL em Alagoas vai bem, muito bem. Quanto às destilarias
autônomas, jã visitei três delas. A Maciape, de 120 mil litros diârios; a São
GonÇalo, também de 120 mil litros diârios e uma do Grupo Toledo, em Penedo, grande destilaria de 200 mil litros diários. Estas são as destilarias isoladas,
autônomas. E quanto às grandes usinas de Alagoas, que são em número de
27, posso afirmar, sem medo de erro, que, pelo menos, metade delas já ampliou suas destilarias anexas. As gr~ndes usinas - Utinga, Caeté, Cururipe,
Sinimbu, Capricho, Porto Rico, Uruba, Terra Nova, Seresta, etc, esta do
eminente Senador Teotônio Vilela-, todas têmjâ destilarias anexas, recentemente ampliadas, ou recentemente instaladas.

O SR. JOS€ LINS (PDS - CE)- O nobre Senador Franco Montoro
informa que hâ estudos. Se houver estudos neste sentido, certamente irão serO Sr. Marcos Freire (PMDB-PE) - E não precisou de capital estranvir ao amplo debate que S. Ex• propõe e deseja. Estudos, sempre servem para
geiro, não é, Senador?
lastrear conclusões adequadas, de interesse comum.
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS-AL)- Não, absolutamente! f: o esforço
O Sr. Marcos Freire (PMDB-PE)- Se V. Ex• me permite depois eu
do Governo e do capital privado. Mas isto podia ser bastante acelerado, se
volto a um outro aspecto do meu aparte.
viesse o capital estrangeiro. Oxalá que a PETROBRÁS fosse tão bem no
O Sr. Milton Cabral (PDS-PB) - Permite V. Ex• um aparte?
Brasil como vai o PROÁLCOOL! Muito obrigado a V. Ex•
O SR. JOSt LINS (PDS-CE) -

Pois não.

o Sr. Milton Cabral(PDS-'-PB}-'- Nó&re-Senã-àOr JõsciTns; eu gostaria de debater o fulcro da auestão levantada pelo Senador Franco Montoro.

O Sr. Marcos Freire (PMDB-PE) -

Permite V. Ex' um aparte?

õ SR. JôSÊ UNS (PDS-CE) - Muito obrigado a V. Ex•, Senador
Luiz Cavalcante. O testemunho de V. Ex• vem da experiência. Vem do conhe~
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cimento real de um dos Estados mais envolvidos e mais interessados no Programa Nacional do Álcool. O depoimento de V. Ex• é uma valiosa contribuição ao meu pronunciamento.

O SR. JOS~ LINS (PDS -CE)- Antes de dar a palavra ao nobre Senador Franco Montoro, concedo o aparte antes pedido pelo nobre Senador
Marcos Freire.

O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE) - O depoimento do Senador Luiz
Cavalcante tem o mérito de mostrar a capacidade do brasileiro, especificamente daqueles que se dedicam à lavoura e à indústria canavieiras, desde o
empresário ao plantador de cana, ao trabalhador rural, que é o que mais sofre
e é o mais sacrificado. Há capacidade, hâ competência, hâ disposição. V. Ex•
defendeu uma tese um tanto quanto oposta à do Senador Luiz Cavalcante,
mas que dá para complementar o nosso argumento, quando mostra que o seter empresarial brasileiro estaria sem condições de sequer aportar os 20% previstos para o Programa Nacional do Álcool. Se isto é fato, se o Governo jã
chegou a esta conclusão, ele tem que pôr o dedo na sua cons_ciência. Por que é
que existe esta situaçãO dificil do empresariado, que secularmente vem se dedicando à cana-de-açúcar, por exemplo, no Nordeste? Por causa dos preços
inteiramente defasados da cana e dos seus derivados. Agora mesmo estamos
enfrentando uma gravíssima crise no Nordeste, em que os plantadores estão
sendo levados a suspender até a plantação e o cultivo da cana, porque o que
,ganham não dá para cobrir e precisam de reajustamento na base de 100%. E,
possivelmente~ o Governo empenhado na política antiinflacionãria irã negar.
Isso significa que são milhares e milhares de brasileiros que estão às portas da
falência, com graves repercussões sociais, porque inclusive agora chegou a época do reajustamento dos salãrios dos trabalhadores rurais, e os empregadores não têm condições para pagã-los nas novas bases, o que não se pode admitir porque o seu trabalhador jâ vem por demais sacrificado. Mas, ao mesmo
tempo, nós que defendemos o trabalhador, não podemos deixar de mostrar
que, ou o Governo permite um preço adequado aos seus custos ou, então, se
torna inviâvel essa atividade. E tornando inviável do ponto de vista
financeiro-económico a atividade da agroindústria do açúcar, evidentemente
que então se tem que recorrer a outros setores empresRriais que não os nacionais. Portanto, se existe falta de capacidade financeiro-económica do empresariado nacional, especificamente do dedicado à agroindústria do açúcar, a
culpa é do Governo, que tem estabelecido preços irrisórios, fiCtícios, completamente falsos para a cana e seus derivados.

O SR.

JOS~

LINS (PDS- CE)- S.nador Marcos Freire, V. Ex• re-

nova, aqui, um argumento que já é por demais batido e por demais analisado.

O Sr. Marcos Freire (PMDB -

PE) -

Eu quero saber se é verdade.

O SR. JOS~ LINS (PDS - CE) - O problema da cana-de-açúcar do
Nordeste tem a idade e a doença do problema do trigo no Rio Grande do
Sul: são culturas cronicamente subsidiadas. A cana no Nordeste tem uma das
menores produtividades do mundo, por hectare. O preço do açúcar hoje é razoável. O Governo ainda paga, se não me engano, 280 dólares por tonelada.
No mercado interno o açúcar não ê barato.
Há problemas. Não discordo de V. Ex• quanto à existência deles. O que
não admito é que seja o Governá a fonte de todos os males, de todas as dificuldades cm todos os setores da economia brasileira. O Governo apenas ajuda, arrecadando uma parcela da riqueza nacional; portanto, não é tão pobre
quanto a economia do País. ~claro que ele tem obrigações e que também comete erros ...

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Quando, por exemplo, ele fixa
preços fictícios que n"ão corresPondem aos custos.
O SR.

JOS~

LINS (PDS - CE) -

Inclusive, se isso ocorrer.

O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE) - E V. Ex• acha que o preço da
cana-de-açúcar cobre os custos?

O SR. JOS~ LINS (PDS -CE)- A pergunta qu~e V. Ex• deve fazer é a
seguinte: deve o povo pagar o custo do açúcar, qualquer que seja ele ao industrial? Ou o industrial tem a obrigação de produzir a custos adequados
para não prejudicar a economia nacional e para não gravar descabidamente a
bolsa do povo? Terâ o povo a obrigação de pagar pela ineficiência crônica,
qualquer que seja a sua causa?
O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Produzir, ganhando abaixo dos
custos'? Então, vamos acabar com a economia de mercado.

O Sr. Franco Montoro (PMDB - SP) O Sr. Marcos Freire (PMDB -

PE) -

V. Ex• permite um aparte?
Mas é isso que se pretende?

O SR.

JOS~
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LINS (PDS -CE) - V. Ex• entende bem o meu pensa-

mento. Há problemas na ãrea da cana-de-açúcar. há dificuldades, que, em
parte, decorrem da pequeníssima produtividade agrícola. São problemas tradicionais que eu diria quase seculares.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- V. Ex• faz uma grave revelação.

O SR. JOSÉ LINS (PDS- CE) -Vejo que hoje estou fazendo muitas
graves revelações. 1:: bom, portanto, que V. Ex• tome conhecimento das suas
verdadeiras dimensões.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- V. Ex• disse isso naturalmente,
deve ter as suas conseqUências.

O SR. JOS~ LJNS (PDS- CE)- Deve ter. E se as conhecermos poderemos melhor encontrar as soluções dos nossos problemas, nobre Senador.
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro.
O Sr. Franco Montoro (_PMDB- SP)- Disse V. J;x• que o Governo
não pode ser o grande culpado, não se pode atribuir a culpa ao Governo ...

O SR.

JOS~

LINS (PDS - CE) - Eu ni!o falei em culpa. Eu falei em

responsabilidade.

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB-SP)- Responsabilidade! No
caso, responsabilidade, a meu ver é culpa. Mas acontece que hoje o Governo
centralizou em suas mãos todas essas decisões. Ele tira dos Municípios, dos
Estados aquela autonomia que tinham no passado; ele passa a ser o senhor
absoluto de tudo. Exatamente por isso, se ele manda em tudo, se ele é o nipotente, ele -tem que responder pelos erros que estão ocorrendo e ~ o que estã
acontecendo, nobre Senador José Lins. Quero citar dois aspectos fundamentais: V. Ex• descreve a situação achando que o Governo estã fazendo o que ê
razoável, que a situação é boa. Ora, lembro a V. Ex• que nesta tribuna, ontem, o nobre Senador Teotónio Vilela fez um discurso, discurso-denúncia da
maior gravidade, e terminou com estas palavras: "Na guerra como na guerra". E ele não estava falando em nome da Oposição, porque no mesmo momento na Câmara dos DePutados o Deputado Joaquim Guerra, que pertence
ao Partido de V. Ex• c o Deputado Paulo Lustosa estavam falando as mesmas
coisas, dizendo as mesmas coisas, falando a mesma linguagem. Eles mencionavam, entre outras coisas, o seguinte: "Que junto com Deputados, autoridades, representantes da região, foram ao Governo, tomaram um ..chã de cadeira"- a expressão usada- e depois de muitas horas e dias, quando conseguiram falar com o Sr. Delfim Netto, este apenas disse: .. Não suporto pressões,
voltem e ioquem fogo nos canaviais". Isso está no discurso feito, Ontem, na
Câmara dos Deputados pelo representante do Partido de V. Ex•, Joaquim
Guerra. Isso mostra que a situação não é tranquila. Hã uma situação de revolta. Mas além disto, não quero defender os usineiros, a minha defesa foi
noutro sentido e ê nisto que está o erro mais grave do Governo. Ele estã pretendendo apelar para o estrangeiro e esquece de apelar para o trabalhador
brasileiro e de cumprir aquilo que é seu dever, dando cumprimento ao Estatuto da Terra que determina que se faça o assentamento, cm lugar de financiar
com grandes importâncias a cooperativa do Sr. Atalla ou de fazer essa série
de empréstimos irregulares que aqui foram denunciados e que ocupam os cabeçalhos dos jornais: aquelas manobras irregulares, como a venda das ações
da Cia. Vale do Rio Doce, todo esse dinheiro! Aí é que se precisa estabelecer
a culpa do Governo. Governar ê escolher alternativas. E a primeira das preocupações do Governo, neste momento, deve ser para o PROÁLCOOL ou
para outras iniciativas energéticas que podem ser satisfeitas como o trabalho
do povo brasileiro. a comunidade científica, é a Confederação Nacional
dos Trabalhadores da Agricultura fora o chamado fórum dos não consultados, realizado na UNICAMP, na cidade de Campinas que até apontaram
inúmeras possibilidades, pequenas, humildes, descentralizadas, mas essas não
interessam ao Governo. A ele interessa a grande solução; a sqlução do Brasil,
grande potência que estâ nos levando a esta posição de uma dívida externa de
60 bilhões e que ê, Sr. Senador, a responsável pela entrada das multinacionais
no campo do PROÁLCOOL. O Governo não tem como pagar e tem que entregar uma parte da nossa economia para que nós possamos satisfazer os
compromissos de ordem internacional, criminosamente assumidos por um
Governo que assumiu todo um poder sem a base popular. O povo não foi ouvido; não escolheu o Presidente da República, não escolheu os Governadores
de Estado; não escolheu os Prefeitos das Capitais; centralizou todo o pode~ e
leva o País para o abismo! Não pode agora pretender defender, dividir com o
resto do Brasil, a responsabilidade. A responsabilidade é do Governo, sim! E
ele só tem uma forma de cu_mprir o seu dever: é devolver o Brasil, ao povo
brasileiro, permitindo eleições e não adiando eleições, e não rejeitando emendas que devolvem ao povo brasileiro o direito de particiPar de decisões que
lhe dizem respeito!
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---------------------------O Sr. Paulo Brossard (PMDB -

RS) -

V. Ex• me permite?

vação que me parece exatfssiffia. f: que o Estado brasileiro passou a interferir
de tal maneira em todos os segmentos da vida econômica e da vida social que,

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Nobre Senador José Lins, gosem verdade, ele, querendo ou não, tem uma responsabilidade enorme na contaria que V. Ex• não permitisse mais apartes, porqtie seu tempo estâ esgotado.
dução e na solução de todos esses problemas.
O SR. JOSll: LINS (PDS- CE)- Peço licença a V. Ex• para conceder
O Sr. Franco Montoro (PMDB - SP) - E evidente.
um aparte ao nobre Senador Paulo Brossard.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Estou a lhe dizer, nobre SenaO Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Será breve, nobre Senador. Não
dor, e creio que não exagero e não erro, que as províncias do Império, no
sou, como V. Ex• sabe, versado neste assunto. Mas estou acompanhando com
tempo em que o Brasil era um estado unitário, que as províncias tinham mais
o maior interesse o debate que não começou hoje. Ainda ontem a tribuna foi
autonomia que os Estados federados hoje. Em verdade o Governo Nacional,
ocupada pelo eminente Senador pelas Alagoas, Senador Teotônio Vilela.
o Governo Federal enfeixa.em suas mãos direta e indiretamente poderes que
Mas creio que realmente, pelo menos em parte, as reivindicações dos que trapode-se dizer que são absolutos. sobre a atividade privada, a atividade econôbalham e produzem açúcar e álcool neste País são procedentes. Tanto assim
mica. Este é um dado que me parece inegável.
que estou informado pela imprensa que o Governo atenderia agora essas reiO SR. JOSll: LINS (PDS- CE)- V. Ex•, Senador Paulo Brossard, ao
vindicações. De modo que elas não devem ser debitadas à ineficiência. Mas
creio que a realidade é outra. Pelo menos um leigo como eu assim iriterpreta. analisar essas questões não pode subestimar o esforço do Governo no campo
~presaria!, para ºesenvolver certos ramos de atividades fundamentais para
O SR. JOSll: LINS (PDS- CE)- V. Ex• tem razão. Palavras, como as
o País. Se a centralização é, sobre muitos aspectos, indesejável, pelo menos
de V. Ex•, sensatas, calmas, tranqUilas, objetivas merecem o respeito de todos
são inegáveis os- seus frutos reCentes no campo da energia, das telecomuninós. Ora, V. Ex• acaba de testemunhar, ou pelo menos de informar, que o cações, da indústria, da infra-estrutura do ensino, enfim, de todo o nosso deGoverno estâ analisando as reivindicações da área cana vieira, evideriteniente,
senvolvimento econômico e social.
para resolver os seus problemas. Mas ...
Essa fase de_ concentraç~o porém estâ passando. Aliás, nobre Senador,
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Pelo menos ê o que a imprensa há muita gente entre os seus pares que defende, insistentemente, a centralidiz.
zação administrativa e uma concentração cada vez maior de poderes na mão
O SR. JOSJ!: LINS (PDS- CE)- ... mas palavras bombásticas, intei- do Governo Federal.
ramente fora do assunto que tratamos como as que esbanja o Senador Franco
O Sr. Paulo Brossard (RS)- Mas nobre Senador, V. Ex• falou no camMontara, essas nada agregam.
po da energia, mas que eficiência é essa, quando o Governo decreta uma maO Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- Elas estão rigorosamente den- joração da tarifa elétrica, assim de golpe, de 55%, sem um debate, sem uma
justificação, sem nada? E ainda anuncia um aumento suplementar no próxitro do assunto.
mo mês de junho!
O SR. JOSJ!: LINS (PDS - CE) - S. Ex• sabe que, realmente, os
O SR. JOSll: LINS (PDS- CE)- V. Ex• está confundindo um probleproblemas do açúcar do Nordeste são seculares. Mas ele os atribui apenas ao
Governo atual. Deve desconhecer completamente o assunto a que nos esta- ma de custo com outro de investimento.
mos referindo.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - É fácil assim, Ex•?
O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- Oproblema é aluai, não é de

O SR. JOSll: LINS (PDS- CE)- V. Ex• tem o condão de trocar o assunto que está sendo tratado. Não é porém de evasivas ou de palavras bonitas
que estamos precisando.

O SR. JOSll: LINS (PDS - CE) - Passamos de 6 mil megawatts para
28 mil. Isso é investirriento. Isso é realização. coisa que não se confunde com a
evolução das tarifas em um período inflacionário.
Mas, eu termino, Sr. Presidente, reiterando que o Programa Nacional do
Álco"ol tem merecido a melhor das atenções do Governo. Tem sido um dos
mais debatidos em todas as camadas do setor privado ou dos meios governamentais. O apoio recebido pelo PROÁLCOOL não encontra paralelo em neM
nhum outro programa lançado neste País. Se há estudos para que se garanta a
viabilidade das metas assentadas para 1985 que, aliás, já estão sendo ampliadas, tais estudos se devem às cautelas que o programa exige, pela sua importância. Eles porém não invalidam o amplo debate a que S. Ex•, o Sr. Senador
Franco_Montoro se refere, antes o apoiam, apesar de ser este um dos programas mais debatidos deste país. O Senador Franco Montara fala em debate.
Sua mania, porém, Sr. Presidente, são as Comissões de Inquérito, o remédio e
a panacéfa que S. Ex• encontra para a solução de todos os problemas nacionais. Tais Comissões são o campo ideal para as frases bombásticas que nada
expressam e que para nada contribuam ...

O Sr. Franco Montoro (PMDB -SP)- Lamento, é preciso acreditar no
Brasil.

tar...

400 -anos não.

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Um brevíssimo aparte, apenas.
O SR. JOSll: LINS (PDS- CE)- Um momento apenas nobre Senador Paulo Brossard. V. Ex•, Senador Franco Montara, diz, textualmente, que

não defende os usineir-os. Eu porém quero dizer que os defendo naquilo que
eles precisam e merecem para o cumprimento de sua missão econôrnica e social. Nesse sentido eles hão de contar com o meu apoio.

O Sr.~Franco Montoro (PMDB- SP) -~0 erro de V. Ex• é reduzir o
problema ao Nordeste e aos usineiros. Exatamente por isso é que V. Ex• talvez não tenha aprendido a significação do meu aparte. O problema não é do
Nordeste e dos usineiros, é um problema do Brasil, do povo brasileiro e do
nosso futuro.

O SR. JOSll: LINS (PDS -~CE)- Coril essa efusão~de palavras bombástiCás, realmente, não vamos contribuir para ajudar a este País.
O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- O importante é que se fale a
verdade.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS)- O nobre Senador, Montoro, no
seu veemente aparte e tão pertinente ao debate da matéria, fez uma obser-

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- Como instrumento parlamen-

O SR. JOSJ!: LINS (PDS - CE) - O que eu esperaria do Senador
Franco Montoro seria aquela responsabilidade a que S. Ex• se referiu ao falar do Governo. Ele porém deve reconhecer que responsabilidade cabe também a cada brasileiro, principalmente, a cada um dos 67 representantes do
povo que formam este Senado. Cada um de nós deve assumir sua parcela com
calma, com tranqüilidade, sem ostentação, mas sim humilde e objetivamente.
Muito obrigado. (Muito bem!)
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LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR.OO
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL- PDS

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO

Presidente

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCR~ÁTICO BRASILEIRO
PMDB

Luiz Viana

Líder

1•-Vice-Presfdente

Paulo Brossard

Vice-Líderes

Vlce-Lídores

Aderbal Juremo
Aloysio Chaves
Bernardino Viana
José lins
Lomanto Jünior
Moacyr Dalla
Murilo Badarà
Saldanha Cerzi

Nilo Coelho

2•-Vice .. Presldente

Líder
Jarbas Passarinho

Humberto Lucena
José Richa
Marcos Freire
Mauro Benevides
Nelson Carneiro
Orestes Quárcia
Pedro Simon
Roberto Soturnino

Dinarte Mariz

1 "-Secretário
Alexandre Costa

2'f-Secretárlo
Gabriel Hermes

3•-Secratárlo

liDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO- PTB

Lourival Baptista

LIDERANÇA 00 BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO POPULAR --PP

4"·Secretárfo

Líder

leite Chaves

Gilvan Rocha

Gastào Müller

Líder

Suplentes de Secretários

Vlce-Líderes

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT

Jorge Kalumtt
Bttnedito Canelas
Passos Pôrto

Evelósio Vieira
All;lerto Silva

Henrique Santillo

Titulares

COMISSOES

Lide r

Suplentes

COMISSÃO 00 DISTRITO FEDERAL -

(COF)

( 11 membros)
Diretor: Antônio Carlos de Nogueira
Local: Anexo 11 - Têrreo
Telefone: 223-6244 e 225·8505 -Ramais 193 e 257

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES

Chefe: Cdndido Hippertt
Local: Ane-xo 11 - Tórreo
Telefone: 225-8.505- Ramais 301 e 313

COMISSÃO OE AGRICULTURA -

1.
2.
3,
4.

Mendes Canele
José Uns
Eunice Michiles
Vicente Vuolo

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

1. Evandro Carreira
2. Agenor Maria
3. Mauro Benevides

1. Marcos Freire
2. Humberto Lucena

COMPOSIÇÃO

Presidente: Jessé Freire
Vice·Presidente: Lózaro Barboza

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Terças·feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilacqua" - Anexo 11 - Ramal 623

(CA)

(7 membros)

COMISSÃO OE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA -

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO

Presidente: Henrique do La Rocque
l"'·Vice-Presldente: Aloysío Chaves
2"'·Vic.,..Presidente: Hugo Ramos

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

1. Jutahy Magalhlles
2. Affonso Camargo
3. Joào Calmon

Passos Pôrto
Benedito Canelas
Pedro Pedrossion
Jos6 Lins

1. Evelásio Vieira
2. Leite Chaves
3. Jos6 Richa

1. Agonor Maria
2. Amoral Peixoto

Assistente: Sér..,io da Fonseca Braga - Ramal 307
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 Ramais 621 e 716

COMISSÃO OE ASSUNTOS REGIONAIS (7 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Mondes Canele
Vico·Presidctnto: Agenor Maria

(CAR)

Titulares

Suplentes

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

Henrique de La Rocquo
Helvídlo Nunes
José Sarney
Aloysio Chaves
Aderbol Juremo
Murilo Bodaró
Moacyr Oalla
Amaral Furlan
Raimundo Parente

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

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

Hugo Ramos
Leite Chaves
Lázaro Barboza
Nelson Carneiro
Paulo Brossard
Franco Montoro

1. Cunha Lima
2. Tancredo Neves
3. Dirceu Cardoso

Suplentes

1. Jessé Freire
2. José Sarney
3. Passos Pôrto
4. Saldanha Oerzi
5. Affonso C amargo
6. Murilo Badoró
7.. Benedito Ferreira

l.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1. Henrique Santillo
2. Ro~erto Saturnino
3. Gilvan Rocha

Josê Guiomard
Tarso Outra
Benedito Canelas
Moacyr Dalla

(CCJ)

( T.S membros)

Presidenttt: Eveláslo Vieira
Vice-Presidente: Leito Chaves

Titulares

Itamar Franco
Lcizaro Barboza
Adalberto Sena
Mauro Benevides

Assistente: Francisco Guilherrn,o Ti=u~es Ribeiro - Ramal 306
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 - Ramais 621 e 716
COMISSÃO bE ECONOMIA (11 membros)

Lenoir Vergas
Joóo Calmon
Almir Pinto
Milton Cabral
Bernardino Viana
Amon de Mello

Assistente: Maria Helena Bueno Brandão - Ramal 30.5
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilócquo" - Anexo 11 - Ramal 623

(CE)

COMPOSIÇÃO

Presidente: Teotónio Vilela
Vice·Presidente: Roberto Saturnino
Titulares

Suplentes

1. Arnon de Mello
2. Bernardino Viana
3. José lins
4. Jessé Freire
5. Milton Cabral
6. Benedito Canelas
7. Luíz Cavalcante

1,
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1. José Richa
2. Orestes Qu6rcia
3. Tancrodo Neves

Roberto Saturnino
Teotônio Vilela
Marcos Freire
Pedro Simon

Helvídio Nunes
Alberto Silva
Benedito Ferreira
Vicente Vuolo
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Assistente: Daniel Reis de Souza ~ 1 Ramal 675
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30'_horas
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ~ (CEC)
(9 membros)
COMPOSIÇÃO

1. Franco Monteiro
2. Humbertolucena
3. )aison Barreto

1. Nelson Carneira:
2. Marcos Freire-

Assistente: leila Leivas Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas
local: Solo "C!óvi5 Bevilócquo.':'- - Anexo Jl - Ramol 623

COMISSÃO OE MINAS E ENERGIA -

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

João Calmon
Tarso Outra
Jutahy Magalh6es
Aloysio Chaves
5. Aderbal Juremo
6. Eunice Michiles

Assistente: Sergio da Fonseca Braga - Ramal 307
Reuniães: Quintos-feiras, às 10:00 horas
Local: Solo "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623

COMPOSIÇÃO

Presidente: Cunha Lima
Vice·Presidente: Tãnci'edo Neves

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

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

1. Affonso Comargo
2. João Calmon
3. Jutohy Magalhães

1. Gilvon Rocha
2. Roberto Saturnino

COMISSÃO OE REDAÇÃO (5 membros)

Titulares
1.
2.
3.
4.

Suplentes

Lamento JUnior
Almir Pinto
Alberto Silvo
José Guiomord

1, Saldanha Derzi
2. Jorge Kalume
3. Benedito Canelas

Saldanha Derzi
Henrique de La Rocque
Jessé Freire
José Somey
5. Milton CObrai
6. José Guiomard

COMISSÃO OE SEGURANÇA NACIONAL (7 membros)

Presidente: Dirceu Cardoso
Vice·Presidente: Adalberto Seno
Titulares

Suplentes

1. Torso Outra

1. Joào Colmon
2. Murilo Boda ró
3. José Sqrney

2. Saldanha Cerzi
3. Mendes Conale
1. Dirceu Cardoso
2. Adalberto Seno

Paulo Brossord
Marcos Freire
Lcizoro Barboza
José Richa

(CR)

COMPOSIÇÃO

1•
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Presidente, Gilvan Rocha
Vice-Presidente: Henrique Santillo

Suplentes

luiz Cavalcante
Milton Cabral
Alberto Silvo
Arnon de Mel lo

Suplentes

Cun-"hã Lima
Tancredo Neves
Roberto Safurriino
Amoral Peixoto
Pedro Simon
Mauro Benevides
Teotônio Vilela

COMPOSIÇÃO

1. Gilvan Rocha
1. José Richo
Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 2. Henrique Santillo
2. Adalberto Sena
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas
3. Jaison Barreto
local: Anexo "B"- Solo ·ao lado do Gab. do Sr. Senador
João Basco- Ramal 484
Assistente: Lêda Ferreira da Rocha- Ramal 312
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:30 horas
Loca!t Sola "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

(CF)

(17 membros)

Raimundo Parente
Arnon de Mello
Lamento Júnior
Affonso Camargo
Vicente Vuolo
Alberto Silvo
Amaral Furlan
Jorge Kolume
Jutahy Magalhães
Mendes Canal e

COMISSÃO DE SAÚDE
(7 membros)

Presidente: Arnon de Mello
Vice-Presidente: Alberto Silvo

1.
2.
3.
4.

1. Marcos Freire
2. Gilvan Rocha

Titulares

(CME)

COMPOSIÇÃO

José Uns
Amon de Mello
Jorge Kalume
Pedro Pedrossian

COMISSÃO OE FINANÇAS -

l. Marcos Freire
2. Mauro Benevides
3. leite Chaves

(7 membros)

Titulares

1. Adalberto Sena
2. Evelásio Vieira
3. Franco Montara

l. Paulo Brossord
2. Nelson Carneiro
3. Itamar Franco
4. JQsé Richa
S. Amoral Peixoto
6. Tancredo Neves

Assistente: Cândido Hippertt- Ramais 301 e 313
Reuniões: Quartas-feiras, às 11100 horas
Local: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -Ramais 62hl 716

Presidente: Joao Calmon
Vice-Presidente: Jutohy Magalhóes

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

Abril de 1980

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

COMPOSIÇÃO

Presidente, Jorge Kalume
Vice·Presidente: Mauro Senevides

1 . Hugo RQmos

Assistente: Morin Therezo Magalhães Motta -Ramal 134
Reuniões: Quintos-feiras, às 12:00 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623

Assistente: Carlos Guilherme Fonse<:o - Ramal 676
Reuniões: Quintos-feiras, às 9:30 horas
local: Sala "Clóvis Bevilacquo" - Anexo 11 - Ramal 623

COMISSÃO OE RELAÇ0ES EXTERIORES (15 membros)

(CSN)

(CRE)

Titulares

Suplentes

l. Jorge Kalume
2. Luiz Cavalcante
3. Murilo Badaró
4. Be:n~dito Ferreiro

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

1. Mauro Benevides
2. Agenor Maria
3. Hugo Ramos

1. Cunho limo
2. Joison Barreto

Assistente: Lêdo Ferreira d~ Rocha - Ramal 312
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716

COMPOSIÇÃO
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL -

(CLS)

Presidente: Torso Outra
1?-Vice·Presidente: Saldanha Derzi
2~'-Vke·Presidente: lomonto Júnior

(9 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Helvidio Nunes
Vice·Presidente: lenoir Vergas
Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

lenoir Vergas
Helvidio Nunes
Jessé Freire
Moacyr Dalla
S. Henrique de lo 'Rocque
6. Aloyslo Chaves

Jutohy Magolhóes
Raimundo Parente
Eunice Michiles
Benedito Canelas

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.

TarsoOutra
Bernardino Viana
Saldanha Cerzi
Lomonto Júnior
Mendes Canele
Aderbal Juremo
Almir Pinto
Lenoir Vergas
9. José Sarney

Aloysio Chaves
Pedro Pedrçssian
Henrique de Lo Rocuque
José Guiomard
5. Luiz Cavalcante
6.

COMISSÀO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL ..,- (CSPC)

(7 membros}
COMPOSIÇÃO

Presidente: Evanqro Carreira
Vice-Presidente: Humberto Lucena
Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

1. Affonso Camorgo
2. Pedro Pedrouian
3. Aderbal Juremo

Raimundo Parente
Hctnrique de La Rocque
Bernardino Viana
Alberto Silvo

Terça~feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL(Secão II)

Abril de 1980

1. Evondro Carreira

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E DE INQU~RITO

Titulares

Suplent&s

1.
2.
3.
4.

1. Panos POrto
2. lomanto Júnior
3. Alberto Silva

1. OrestesQuércia-~
2. Evelâsio Vieira

2. Humberto Luc'ena

lS 907

3. Lcizaro Barboza
Assistente: leila Leivas Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 62le 716

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PÚBLICAS - (CT)
(7 membros)

Benedito Ferreira
Vicente Vuolo
Pedro Pedrosslon
AHonso Camargo

1. Evandro Carreira
2. Lózaro Barboz:a
3. Orestes Quércia

Comissões Temporárias

1. leite Chaves
2. Agenor Maria

Assistente: Leila leivas Ferro Costa - Ramal 497
Reuni6es: Terças·feiias, às 10:00 lioras
local: Sala "Ruy Barbosa"-- Anexo 11 Ramais 621 e 716

COMPOSIÇÃO , ,

Presidente: Benedito Ferr&lra
Vice-Presidente: Vicente Vuolo

Chefe: Alfeu de Oliveira
local: Anexo 11 - Térreo
Telefone: 225-8505 - Ramal 303
1) Comissões Temporárias para Projetos do Congresso Nacio·
nol
2) Comissões Tempordricis para Apreciação de Vetos
3) Comissões Especiais e de Inquérito,~
4) ComissãO MistO do Projeto de Lei Orçamentária (art. 90 do
Regimento Corrium)
Assistentes de Comissões: Horoldo Pereira Fernandes- Ramal 674; Cleide Maria B.F. Cruz - Ramol598; Mauro Lopes

de Sá -Ramal 310- Helena lsnard Accauhy Sarres dos
Santos -

Ramal314; .flizobeth Gil Barbosa Vlanna - Ramal

314; Nodir Ferreiro dé= ~acha -

Ramal 702.

01 i

>/

--_-,t_
SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HOR.ti.RIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1979

HORAS

TERÇA

SALAS

ASSISTENTE

09,30

ASSISTENTE

C.F.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

GUILHERME

RUYBARBOSA
Ramais- 621 e 716

LEI LA

C. A. R.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

GUILHERME

C.S.P.C.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

LEI LA

ASSISTENTE

C.E.e.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

SÉRGIO

C.D.F.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

FRANCISCO

QUARTA
C.S.N.

C.C.J.

SALAS
RUY BARBOSA
Ramais-621 e716
CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-62.3

09,30

LEI LA

C. A.

C.E.

C. R. E.

HELENA

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

SERGIO

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

DANIEL

RUYBARBOSA
Ramais- 621 e 716

CÂNDIDO

n,oo
C.M.E.

ANEXO"B"
Ramal- 464

Jo,oo

MARIA

1o,oo

10,30

SALAS

QUINTA

C.T.
10,00

HORAS

HORAS

FRANCISCO

RUY BARBOSA

10,30

c.s.

11,00

C.L.S.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

LEI LA

12,00

C. R.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

MARIA
THEREZA

Ramais-621 e716

LÊDA

