


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
seção~tr_, 

ANO XXXVI- N• 001 QUARTA-FEIRA, 25 DE FEVEltEIRO DE 1981 BRASíLIA- DF 

~--------~'-'~'-~--,---=,-~-SENADO FEDERAL 
(*)Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Luiz Viana, Presidente, nos termos do item 30 do art. 52 do Regimento 

Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 146, de 1980 

Regulamenta, na Administração do Senado Federal, os Institutos da Progressão Funcional e da Ascensão Fun
cional, e dd outras providências. 

CAPITULO I 

Disposições Preliminares 

Art. 1• Os sistemas de Ascensãd Funcional e Progressão Funcional, aplicados aos servidores do Senado Federal pela Reso
lução n• 25, de 1979, passam a observar as normas constantes desta Resolução. 

Art. 2• A Progressão Funcional consiste na movimentação do. servidor da Referência em que se encontra para a imediata-
mente superior, em conseqUência 'da execução das seguintes formas: 

I - Progressão Horizontal - quando dentro da mesma Classe; 

II - Progressão Vertical - quando para a Classe diversa da mesma Categoria; 

III - Progressão Especial - quando para a Classe inicial de outra Categoria do mesmo Grupo. 

Parágrafo único. Para os efeitos do disposto nos itens I e II deste artigo, o cômputo do interstício começará, na hipótese de 
nomeação ou admissão, a partir do primeiro dia do mês de julho ou de janeiro subseqilente à entrada em exercício. 

("'} Republicada por haver saido com incorreção no DCN (Seção II), de 6-12-80. 

CAPITULO II 
Da Progressão Hon'zontal 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 3'? A Progressão Horizontal consiste na movimentação do servidor 
da Referência em que -se-encontra para a imediatamente supenõrri.ã mesrtüf 
classe. 

Parágrafo único., Concorrerão à Progressão de que ira ta este artigo, no 
correspondente Quadro ou Tabela, os servidores integrantes respectivamente 
do Quadro Permanente e da Tabela Permanente. 

Art. 49 A Progressão Horizontal far-se-â nós perCentuaiS de 50% (cin
qtienta por cento) por merecimento e 50% (cinquenta por cento) por antigUi
dade. 

§ 1'1 Verificando-se número fracionârio na exeCução do disposto neste 
artigo, far-se-â arredondamento em favor do Conceito I (merecimento). 

§ 2'1 Os percentuais referidos no caput deste artigo incidirão no total de 
servidores concorrentes, ocupantes de cargos ou empregos de cada Categoria 
Funcional. 

Art. 5'1 A Progressão Horizontal decorrerá de avaliação de desempe
nho, expressa em conceitos que determinarão o interstício a ser cpmprido 
pelo servidor. 

Parágrafo único. O interstício a que se refere este artigo será de 12 (do
ze) meses, para os avaliados com o Conceito 1 (merecimento) e de 18 (dezoi
to) meses para os avaliados com o Conceito 2 (a1_1tigtiidade). 

_______ Ar1. __ 69 _Q __ cômputo de cada interstício para efeito de Progressão Hori
zontal, começará a partir do primeiro dia do mês de julho ou de janeiro, con
forme o Conceito aplicado. 

Art. 711 O interstício serã computado em períodos corridos, sendo inter
rompi do nos casos de afastamento do exerci cio do cargo ou do emprego em 
decorrência de: 

I -licença com perda do vencimento; 

II - suspensão disciplinar ou preventiva; 

III - suspeitsilo de-contrato de trabalhÕ, salvo se em gozo de auxílio
doença; 

IV- condenação pela Justiça Comum, a pena que não implique em per
da da função pública. 

§ 1'i' ConSideram-se pe-ríodos cOrridos, pai'a os fins deste artigo, os con
tados de data a data, sem qualquer -dedução no respectivo cômputo. 
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§ 29 Serã restabelecida a contagem do interstício, com os efeitos dela 
decorrentes, a partir da data em que se verificou o afastamento do servidor, 
na hipótese do item II deste artigo, quando, no primeiro caso ali considerado, 
ficar apurada a improcedência da penalidade aplicada e, no segundo, 
verificar~se que a pena imposta não foi mais grave do que a de repreensão. 

§ 39 Nos casos de interrupção relacionados no caput deste artigo, com 
exceção da hipótese prevista no seu§ 29, s"erâ reiniciada a contagem, para efei~ 
to de completar o interstício decorrente da avalição de desempenho que pre~ 
cedeu o afastamento, a partir do primeiro dia de julho ou de janeiro subse~ 
qUente à assunção do exercício. 

Art. 89 A Subsecretaria de Pessoal providenciará, mediante publicação 
no Boletim de Pessoal, até o último dia do mês de abril de cada ano: 

I -relação dos servidores avaliados com o Conceito 1 (merecimento); 

II -relação dos servidores avaliados com. o Conceito 2 (antigUidade); 

III - relação do.s servidores que não concorrem à Progressão Horizon~ 
tal, com a indicação do motivo. 

Art. 99 O servidor poderá reclamar ao Diretor da Subsecretaria de Pes~ 
soai, da respectiva classificação, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias ú~ 
teis, contados da data da publicação a que se refere o artigo anterior, devendo 
a rc;::clamação ser informada dentro de 5 (cinco) dias úteis de seu recebimento 
pelo órgão de pessoal. 

§ 19 Informada a reclamação, na forma deste artigo, a Subsecretaria de 
Pessoal a encaminhará ao Diretor-Gera.I, para apreciação do Conselho de 
Administração, rió: prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

§ 29 O Conselho de Adminisfração, se julgar procedente a reclamação, 
determinará, de imediato, a iiiClusão do nome do reclamante no _lugar que lhe 
compete na lista geral de classificação. 

Art. 10. As Progressões Horizontais serãO efefivadas ·mediante Ato do 
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 52, n9 38 do Regimento InM 
terno, devendo ser publicado no Diário do Congresso Nacional. atê o último 
dia dos meses de junho e novembro de cada ano, vigorando os seus efeitos, 
respectivamente, a partir de 19 de julho e 19 de janeirQ S'!Jb~qüentes. 

SEÇÃO II 

Da avaliação de Desempenho 

Art. 11. A avaliação de desempenho funcional do servidor, que abran
gerá o período anual de }9 de abril a 31 de março, ê requisito indispensãvel à 
concessão da Progressão Horizontal. 

Art. 12. O desempenho funcional serâ representado pelo resultado dos 
fatores relacionados na Ficha de Avaliação de Desempenho, tendo em vista: 

I - a quantidade e qualidade de trabalho; 

II - a iniciativa e cooperação; 

III - a assiduidade e pontualidade; 

IV - a urbanidade e disciplina; e 

V - a antigüidade. 

Art. 13. O desempenho funcional será apurado: 

I - dos titulares de órgãos diretamente subordinados à Comissão Dire
tora, pelo Presidente do Senado Federal; 

II- dos titulares de Secretarias, Subsecretarias, ServiçOS e Seções, dire
tamente subordinados à Diretoria~Geral, pelo Diretor-Geral; 

III - dos titulares de Subsecretarias, Serviços e Seções, diretamente su
bordinados à Secretaria-Geral da Mesa, à Assessoria, à Secretaria de Divul
gação e Relações Públicas e à Consulto_ria-Geral, pelo Secretário-Geral da 
Mesa, pelo Diretor da Assessoria, pelo Diretor-da SecrCtariã de Divulgação e 
Relações Públicas e pelo Consultor-Geral, respectivamente; 

IV - dos titulares de Serviços e Seções, diretamente subordinados a 
Subsecretarias, pelos respectivos Diretores de Subsecretarias; 

V - dos servidores não compreendidos nas disposições dos itens ante
riores: 

a) pelo chefe imediato; e 

b) pelos respectivos titulares, ou, por delegação destes, pelos correspon
dentes chefes, na hipótese de lotação em gabinete de Senador. 

Parâgrafo único-. -Ocorrendo a movimentação do servidor no período 
da avaliação de desempenho, de que resulte subordinação direta a outra che
fia, ser-lhe-á atribuída avaliação pelo Chefe a que, no mesmo períodO, esteve 
subordinado por mais tempo. 

Art. 14. Da avaliação de desempenho caberá pedido de reconsideração 
à própria autoridade avaliadora e, à Comissão Diretora, em grau de recurso. 

Art. 15. Ao servidor que, à êpoca da avaliação, estiver afastado do ser~ 
viço por mais da metade do período, por motivo de acidente em serviço, ata
cado de doença profissional ou acometido de moléstia grave, devidamente 
comprovada em inspeção médica, será atribuído o conceito da última ava
liação. 

Art. 16. Ao Servidor afastado do exercício do cargo ou emprego para o 
desempenho de mandato eletivo, para prestar serviços a outros órgãos do Po
der Público ou para cumprir missões eStránhas ao Senado Federal, será atri
buído o Conceito 2 (antigUidade), independentemente da avaliação. 

Art. 17. Serão dispensados de avaliação, não concorrendo à Progres
são, os ocupantes de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores 
que não sejam titulares de cargo efetivo, integrante do Quadro Permanente 
do Senado Federal. 

Parágrafo único. Estão igualmente dispensados de avàliação os Servi~ 
dores posicionados na última referência que integra a estrutura de sua Classe, 
os quais não poderão concorrer à Progressão Horizontal. 

Art. 18. A distribuição da totalidade dos Servidores de cada Categoria 
Funcional, pelos percentuais estabelecidos no artigo 49, far-se-â pela ordem 
decrescente dos pontos obtidos, atribuindo~se o Conceito 1 aos primeiros 
50% (cinqUenta por cento) e o Conceito 2 aos 50 (cinqUenta por cento) restan
tes. 

§ 19 Ocorrendo empate na classificação, decorrente da avaliação, este 
será resolvido em favor do Servidor que haja ingressado no Senado Federal, 
mediante concurso público de provas ou de provas e títulos específico pà.ra o 
cargo que ocupe ou de atividade semelhante; 

§ 29 Persisti rido o empate, terá preferência, sucessivamente, o Servidor: 

a) de melhor aproveitamento na apuração dos itens 1 a 4 da Ficha de 
Avaliação de Desempenho; 

b) de maior tempo na Referência; 

c) de maior tempo na Classe; 

d) de maior tempo na Categoria Funcional; 

e) de maior tçmpo no Senado_ Federal; 

f} de maior tempo de Serviço Público Federal; 

g) de maior tempo de Serviço Público; 

h) mais idoso; e 

i) de maior prole. 

§ 39 Na apuração dos critérios indicados nas letrasjeg do§ 29 deste ar
tigo, serâ consideradO exclusivamente o tempo de efetivo exercício. 

§ 49 Para fins do§ 19 deste artigo, considera~se concurso público de pro· 
vas ou de provas e títulos (art. 97, § 19 da Constituição) o realizado de acordo 
com as normas específicas aplicadas à espécie no âmbito da Administração 
Pública. 

Art. 19. Na hipót~se de haver apenas um Servidor a ser avaliado na Ca
tegoriã Funcional a que pertença, não serão observados os percentuais, 
atribuindo-se ao Servidor o ConcertO l ou 2, conforme obtenha mais de 44 
(quarenta e quatro) ou menos de 45 (quarenta e cinco) pontos, na apuração 
dos itens I a 4 da Ficha de Avaliação de Desempenho. 

Art. 20. Os Servidores nomeados, admitidos ou que obtiveram Ascen
são Funcional, serão avaliad_os na segunda avaliação que se verificar após a 
data do exercício, salvo se, na primeira, já possuam o interstício estabelecido 
nesta Resolução, q_uando, então, serão avaliados. 

CAPITULO JII 

Da Progressão Vertical 

Art. 21. A Progressão Vertical consiste na movimentação do servidor, 
Sifiúa<iõ-ilá. última Referência de sua Classe, para a inicial da Classe imediata~ 
mente superior da respectiva Categoria Funcional. 

Parágrafo único. Só poderá ocorrer Progressão Vertical em vaga origi
nária oU decorrente, não se admitindo sua efetivação etn caso de lotação. 

Art. 22. Concorrerão à Progressão Vertical, no respectivo Quadro ou 
Tabela, os servidores integrantes do Quadro Permanente e Tabela Permanen
te, satisfeitos os seguintes requisitos: 

I - interstício; 



Fevereiro de 1981 DIARIO DO~ CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Quarta-feira 25 0003 

II - grau de escolaridade, habilitação profissional e formação têcnica 
especializ~da, exigidos para o desempenho das atribuições da classe a que 
concorrem. 

Art. 23. O interstício para a Progressão Vertical serã de 12 {doze) me-
ses. 

Art. 24. A classificação, para efeito de Progressão Vertical, serã deter
minada pelo critêrio de maior tempo na Referência. 

§ }9 Verificando-se empate na classificação, terâ preferência, sucessiva-
mente, o servidor: 

a) de maior tempo na Classe; 

h) de maior tempo na Categoria Funcional; 
c) de maior tempo no Senado Federal; 
d) de maior tempo de serviço público federal; 
e) de maior tempo de serviço público; 
f) mais idoso; e 
g) de maior prole. 
§ 29 Na apuração dos critérios indicados nas letras de e do§ 19 deste arti

go, serã considerado exclusivamente o tempo de efetivo exercício. -
Art. 25. O interstício s'erã computado em períodos corridos, sendo inter

rompido nos casos de afastamento do exercício do cargo ou emprego em de
corrência de : 

I - licença com perda do vencimento; 
II - suspensão disciplinar ou preventiva; 
III - suspensão de contrato de trabalho, salvo se em gozo de auxilio

doença; 
IV - condenação, pela Justiça Comum, a pena que não implique em 

perda da função pública; 
V- afastamento, com ou sem ônus para o Senado Federal, para prestar 

serviços não expressamente considerados relevantes pela Comissão Diretora, 
em outro órgão público, exercer mandato eletivo ou desempenhar missão es~ 
tranha ao Senado; 

VI- viagem ao exterior, sem ônus para o Senado Federal, salvo se em 
gozo de terias ou licença para tratamento de saúde. 

§ 19 Consid.eram-se períodos corridos, para os fins deste artigo, os conta~ 
dos de data a data, sem qualquer dedução no respectivo cômputo. 

§ 29 Serâ restabelecida a contagem do interstício, com os efeitos dela de
correntes, a partir da data em que se verificou o afastamento do servidor, na 
hipótese do item II deste artigo, quando, no primeiro caso ali considerado, fi
car apurada a improcedência da penalidade aplicada e, no segundo, verificar
se que a pena aplicada não foi mais grave do que a de repreensão. 

§ 39 Nos casos de interrupção relacionados no caput deste artigo, com 
exeção da hipótese prevista em seu§ 29, serã reiniciada a contagem do interstí~ 
cio a partir do primeiro dia de julho subseq-Uente à reassunção do exercício. 

Art. 26. O cômputo de cada interstício para efeito de Progressão Verti
cal comecarã a partir do primeiro dia do mês de.julho. 

Art. 27. Para efeito de Progressão Vertical, a estrutura das Categorias 
Funcionais, com vista à fixação da lotação das respectivas Classes, serâ a se
guinte: 

I - nas compostas de 2 (duas) Classes: 
Classe "B" - 30% 
Classe "A" - 70% 
II - nas compostas de 3 (três) Classes, sem Classe Especial: 
Classe "C" - 20% 
Classe "B" - 30% 
Classe "A" - 50% 
III - nas compostas de 3 (três) Classes: 
Classe Especial - I 0% 
Classe "B" - 35% 
Classe "C" ...,. 55% 
IV -nas compostas de 4 (quatro) Classe: 
Classe Especial - 10% 
Classe "C" - 20% 
'Classe "B" - 30% 
Classe" A" - 40% 
V - nas compostas de 5 (cinco) Classes: 
Classe Especial - I 0% 
Classe "D" - 15% 
Classe "C" - 20% 
Classe "B" - 25% 
Classe "A" - 30% 

§ }9Os percentuais especificados neste artigo incidirão na lotação fixada 
para a Categoria Funcional, englobados, para esse efeito, o Quadro Perma
nente e a Tabela Permanente. 

Art. 28. A Subsecretaria do Pessoal providenciarã, mediante publi~ 
cação no Boletim do Pessoal, até o último dia do mês de abril, os seguintes le
vantamentos, pa:fa fins de Progressão Vertical: 

I - das vagas existentes nas Classes destinadas à Progressão; 
II - do tempo de serviço dos servidores concorrentes à Progressão, se

gundo os critérios estabelecidos no art. 24 desta Resolução; 
III - dos servidores classificados à Progressão; 
IV - dos servidor~ que não concorrerem à Progressão, com a indicação 

do motivo. 
Parágrafo único. Os levantamentos previstos neste artigo serão realiza

dos com base nas situações existentes em 19 de abril de cada ano, prevalecen~ 
do, para efeito do item II, a situação existente em 31 de dezembro do ano ime
diatamente anterior. 

Art. 29. O servidor poderá reclamar ao Diretor da Subsecretaria de 
Pessoal, da respectiva clàssificação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados 
da data de publicação a que se refere o artigo anterior, devendo a reclamação 
ser informada dentro de 5 (cinco) dias úteis de seu recebimento pelo órgão de 
pessoaL 

§ 19. Informada a reclamação, na forma deste artigo a Subsecretaria de 
Pessoal a encaminhará ao Diretor-Geral, para apreciação do Conselho de 
Administração, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

§ 29, O Conselho de Administração,·sejulgar procedente a reclamação, 
determinará, de imediato, a inclusão do nome do reclamante no lugar que lhe 
compete na lista geral de classificação. 

Art. 30. Para efeito de Progressão Vertical, abre-se a vaga originâria na 
data: 

I -·do falecimento do servidor; 
II- da publicação do ato que aposentar, exonerar, dispensar ou demitir 

o servidor; 
III- da vigência do ato de Progressão Vertical, Progress~o Especial e 

Ascensão Funcional; 
IV- da publicação da lei que criar o cargo ou do ato que instituir o em

prego. 
§ 19, Abrindo-se vaga originãria em- uina Classe, são consideradas aber~ 

tas, na mesma data, todas as decorrentes de seu provimento. 
§ 29, Para efeito de Progressão Vertical, as vagas existentes ou que ve~ 

nham a ocorrer, previstas na lotação das Classes das Categorias Funcionais, 
serão consideradas, indistintamente, no Quadro Permanente ou na Tabela 
Permanente, observados o regime jurídico do servidor e os limites de provi~ 
menta estabelecidos nesta Resolução. 

Art. 31. O servidor que fizer jus à Progressão Vertical serâ elevado à 
Classe imediatamente superior à que pertença, na respectiva Categoria Fun
cional, por uma das seguintes formas: 

I - Ocupando vaga originária ou decorrente na Classe para a qual ocor
reu a progressão; ou 

II -levando, para a nova Classe, o respectivo cargo ou emprego, obser
vado o limite d_a lotação da Classe, fixado nesta Resolução. 

§ 1•. A execução do disposto no item II deste artigo dependerâ ainda de 
recursos orçamentários próprios para atender à despesa com a Progressão 
VerticaL 

§ 29
1
, Após a realização das Progressões Verticais, havendo vagas remane-. 

centes- nas· Classes final e intermediárias, serão estas remanejadas para a Clas
se iniCial de cada Categoria Funcionai. 

1 Art. 32. As Progressões Verticais serão efetivadas mediante Ato do 
Presidel\te do Senado Federal, nos termos do art. 52, n9 38 do Regimento In
terno, devendo ser publicado no Diário do Congresso Nacional. até o último 
dia do mês de junho de cada ano, vigorando seus efeitos a partir de 19 de julho 
subseqUente. 

CAPITULO IV 
Da Progressão Especial 

An. 33. Ocorreiâ Progressão Especial em até metade das vagas existen
tes- na Classe inicial de cada Categoria FuncionaL 

§ }9_ As vagas destinadas à Progressão de que trata este artigo, não provi
das por insuficiência de candidatos habilitados, serão preenchidas mediante 
Ascensão Funcional ou acumuladas para a Progressão seguinte. 

§ 29. Após a aplicação do disposto no parãgrafo anteriror, persistindo a 
existência de vagas em número superior ao-·de candidatos habilitados, tanto à 
Progressão quanto a Ascensão Funcional, estas poderão, ajuízo da Comissão 
Diretora, ser providas através de concurso público. 
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§ 39, Ás vagas existentes no Quadro Permanente concorrerão os Servido
res estatutãrios; e, às da Tabela Permanente, os Servidores regidos pela Legis
lação Trabalhista. 

§ 49. Para o efeito de cálculo do número de vagas de que trata este artigo, 
ocorrendo número ímpar de vagas, a restante será provida mediante Progres
são, salvo se, na classificação dos habilitados no processo seletivo, a melhor 
média tenha sido obtida por candidato concorrente à mesma Categoria Fun
cional, atravês de Ascensão Funcional. 

§59. Ocorrendo apenas uma vaga, esta será provida de acordo com o cri
tério estabelecido no parágrafo anterior. 

Art. 34. Concorrerão .à Progressão Especial todos os Servidores inte
grantes do Quadro Permanente ou da Tabela Permanente, observado o res
pectivo regime jurídico, não importando a Classe a que pertençam. 

Parágrafo único. Não concorrerão à Progressão de que trata este arti
go os Servidores posicionados na primeira referência de Classe inicial. 

Art. 35. Não se exigirá interstício para efeito de Progressão Especial. 
Art. 36. A Progressão Especial far-se-á mediante processo seletivo in

terno, de carãter competitiVo e eliminatório, em- qUe_ serão exigidos nível de 
conhecimentos e grau de escolaridade compatíveis ao exercício do novo cargo 
ou emprego. 

Parágrafo único. O processo seletivo de que trata este artigo serã reali
zado na mesma ocasião do destinado à Ascensão_ Funcional. 

Art. 37. Aplicar-se-ão, para efeito da Progressão Especial, as normas 
do processo seletico relativas à Ascensão Funcio_nal. 

Art. 38. A Subsecretaria de Pessoal, confirmada a existência de recur
sos .orçamentários, proVidenciará, mediante publicação no Boletim do Pes
soal, os seguintes levantamentos com vistas à Progressão Especial: 

I- até o último dia do mês de abril, a relação das vagas existentes nas 
Classes iniciais destinadas à Progressão Especial, apuradas em 19 de abril de 
cada ano; 

II - até o dia 30 de junho, a relação dos Servidores habilitados à Pro
gressão Especial, por Categoria, observada a ordem de classificação, com a 
indicação das referências em que se encontram localizados, bem como daque
las em que serão posicionãdos. 

Art. 39. A Progressão Especial serã efetivada mediante Ato do Presi
dente do Senado Federal, nos termos do art. 52, n9 38 do Regimento Interno, 
devendo ser publicado no Diário do Congresso Nai:idnal. Seção II, até o últi
mo dia do mês de junho de cada ano, vigorando seus efeitos a partir de 19 de 
julho subseqüente. 

CAPITULO V 
Da Ascenção Funcional 

Seção I 
Disposições Gerais 

Art. 40. A Ascensão Funcional consiste na elevação do Servidor da Ca
tegoria Funcional a que pertença para a de outro Grupo, satisfeitas as exigên
cias relativas a critérios seletivos e qualificação fiXá.dos por esta Resolução. 

§ }9, O Servidor que obtiver a Ascensão Funcional será localizado na pri~ 
meira Referência da Classe inicial da Categoria em-que for incluído, excetua~ 
do o caso previsto no § 29 deste artigo. 

§ 29. Se a Referência indicada no parágrafo anf<!rior fOI--inferior à que 
pertença o Servidor, a sua localização far-se-á na Referência que, integrando 
a estrutura da nova Categoria, seja a superior mais próxima da em que estava 
localizado no momento da Ascensão. 

§ 39. Fica a Subsecretaria de Pessoal autorizada a proceder o remaneja
mento de vagas necessário ao atendimento do disposto no parágrafo anterior. 

§ 49. Na hipótese de a Referência de que trata o§ 29 deste artigo integrar 
a estrutura de Classe superior à inicial, a Ascensão somente poderá efetivar
se: 

I - quando a Classe a que corresponde a Referênciá. cOmpreender ativi
dade de nível superior, para cujo desempenho não seja exigida formação téc
nica especializada. 

Art. 41. Observado o disposto no art. 45 desta Resolução, poderá ha
ver Ascensão Funcional para o provimento de vagas existentes em todas as 
Categorias constituídas de cargos efetivos e empregos Permanentes, vedada a 
Ascensão para Quadro Permanente ou Tabela Permanente diversa daquela a 
que pertença o Servidor. 

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, denominam-se Quadro 
Permanente e Tabela Permanente, respectivamente, o conjunto de cargos in
tegrantes do sistema estatutário e o grupo de empregos regidos pela Legis
lação Trabalhista. 

Art. 42. Ressalvada a hipótese prevista no parâgrafo único deste arti
go, poderão concorrer à Ascensão Funcional, no Quadro Permanente ou na 

Tabela Permanente, todos os seus integrantes, não importando a Classe a que 
pertençam e a Referência em que estejam localizados. 

Parãgrafo único. Não poderá concorrer à Ascensão Funcional o Servi
dor que estiver localizado na primeira Referência da Classe inicial da respec
tiva Categoria Funcional. 

Art. 43. Não se exigirá interstício para efeito de Ascensão Fucionai. 
Art. 44. A classificação dos habilitados à Ascensão Funcional far-se-á, 

conforme o caso, pela nota obtida na seleção interna, na forma dos§§ 19 e 2.., 
do artigo 51 desta Resolução. 

§ 19. Havendo empate na seleção interna ou no concurso público de pro
vas ou de provas e títulos, terá preferência, sucessivamente: 

a) o que ingressou no Senado Federal, mediante concuso público de pro
vas ou de provas e títulos específicos para o cargo que ocupe ou de atividade 
semelhante; 

b) o que ingressou, há mais tempo, no Serviço Público Federal, mediante 
concurso público de provas ou de provas e títulos para o cargo de atividades 
assemelhadas às do que ocupar; 

c) o de maior tempo no Serviço no Senado Federal; 
d) o de maior tempo no Serviço Público Federal; 
e) o de maior tempo no Serviço Público; 
f) o mais idoso;e 
g) o de maior prole. 
§ 29, Na apuração do terceiro critério _referido na letra do c parágrafo an

terior, será considerada a data de exercício decorrente da nomeação ou ad~ 
missão, sem qualquer dedução na contagem, salvo na hipótese de afastamen
to com perda de vencimento ou salário. 

§ 39. Será considerado exclusivamente o tempo de efetivo exercício na 
apuração dos critérios indicados nas letras de e do parágrafo 19 deste artigo. 

§ 49, Considera-se concurso público de provas ou de provas e títulos (art. 
97, § 19 da Constituição), para efeito das letras a e b deste artigo, o realizado 
de acordo com as normas específicas aplicadas à espécie no âmbito da Admi-
nistração Pública. · 

Art. 45. Será reservada ao provimento por Ascensão Funcional metade 
das vagas existentes na Classe inicial das correspondentes Categorias Funcio
nais. 

§ l9. As vagas destinadas à Ascensão Funcional e não providas por insu
ficiência de candidatos habilitados serão preenchidas mediante Progressão 
Especial ou acumuladas para a Ascensão seguinte. 

§ 29. Após a aplicação do disposto no parágrafo anterior, persistindo a 
existência de vagas em número superior ao de candidatos habilitados, tanto à 
Progressão Especial quanto à Ascensão Funcional, estas poderão, a juízo da 
Comissão Diretora, ser providas através de concurso público. 

§ 39. Às vagas existentes no Quadro Permanente concorrerão os funcio
náriOs--estatutários; e, às da Tabela Permanente, os Servidores regidos pela 
Legislação Trabalhista. 

Art. 46. Para efeito da Ascensão Funcional, verifica-se a vaga na data: 

I - do falecimento do Servidor; 
II -da publicação do ato que aposentar, exenerar, dispensar ou demitir 

o servidor; 
III - da publicação da lei que criar o cargo ou do at_o que instituir o em

prego; ou 
IV - da vigência do ato de Progressão ou Ascensão Funcionais. 
Parágrafo único. Não poderá ocorrer Ascensão Funcional em claro de 

lotação das Categorias Funcionais. 
Art. 47. A Ascensão Funcional só poderá efetivar-se se comprovada a 

existência de recursos orçamentários disponíveis para fazer face à despesa de-
corrente. 

Art. 48. Confirmada a existência de recursos orçamentários, a Subsecre
taria de Pessoal providenciará, mediante publicação no Boletim do Pessoal, 
os seguinteS levantamentos: 

I - até o último dia do mês de abril, a relação das vagas existentes nas 
Classes iniciais destinadas à Ascensão Funcional, apuradas e~ 19 de abril de 
cada ano; 

II -até o dia 30 de junho, a relação dos Servidores habilitados à Ascen
são Funcional por Categoria, observada a ordem de classificação, com a indi
cação das Referências em que se encontram localizados, bem como daquelas 
em que serão posicionados. 

Art. 49. A Ascensão Funcional será efetivada mediante Ato do Presiden
te do Senado Federal, nos termos do art. 52, n9 38 do Regimento Interno, de
vendo ser publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção II, até o último 
dia do mês de junho de cada ano, vigorando seus efeitos a partir de l 9 de julho 
subseqUente. 
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SEÇÃO II 
Processo Seletivo 

Art. 50. O processo seletivo constitui requiSito básico à concessão de 
Ascensão Funcional e Progressão Especial. 

Ar. 51. O processo seletivo far-se-á mediante seleção interna, de carã
ter competitivo e eliminatório, em que serão exigidos nivel de conhecimentos 
e grau de complexidade. relativos ao exercício do novo cargo ou emprego, 
obedecidas, no caso, a forma e condições de realização idênticas às estabeleci
das para o conjunto público de provas e títulos exceto o limite de idade. 

§ 111 A seleção interna a que se refere este artigo poderá ser substituída 
por aprovação cm concurso público de provas ou de títulos, realizado pelo 
Senado Federal, para ingresso na Categoria Funcional a ser alcançada pela 
Ascensão. 

§ 211 Na hipótese do parágrafo anterior, os candidatos aprovados em 
concurso público terão classificação distinta daqueles que se habilitaram 
através do processo seletivo. 

Art. 52. Somente poderá inscrever-se no processo seletivo o Servidor 
que possua a habilitação profissional ou escolaridade exigida para ingresso 
na Categoria-Funcional a que concorrer. 

Art. 53 A Comissão Diretora, mediante Ato próprio, por indicação do 
Primeiro-Secretário, designará, até o último dia do mês de abril de cada ano, 
Banca Examinadora responsável pela aplicação do processo seletivo que se 
realizará até o último dia do mês de maio subseqUente. 

Art. 54. Do resultado do_ processo seletivo caberâ reclamação, no pra
zo de 5 (cinco)'dias úteis, à Banca Examinadora, que terá igual prazo, a con
tar do recebimento pelo órgão de pessoal, para pronunciar-se sobre o assun
to. 

Parágrafo único. Após decididas todas as reclamações, nos termos des
te artigo, a Banca Examinadora remeterã do imediato, a classificação final 
dos habilitados no processo seletivo à Subsecretaria de Pessoal. 

Art. 55. Tendo em_ vista o processo seletivo, é permitido à Adminis
tração oferecer aos candidatos inscritos curSos preparatórios. 

CAPITULO VI 
Das Disposições Transitórias e Finais 

Art. 56. A Subsecretaria de Pessoal providenciará até o mês de no
vembro de 1980, mediante publicação no Boletim do Pessoal, a divulgação 
dos Programas relativos ao processo seletivo característico dos Institutos da 
Ascensão Funcional e Progressão Especial. 

Art. 57. O interstício decorrente da primeira avaliação a ser realizada nos 
termos desta Resolução será contado a partir de 1' de julho de 1980. 

Art. 58. Por ocasiãO ·da primeira avaliação de desempenho, verificada a 
hipótese prevista no artigo 15, os Servidores ali indicados receberão o Concei
to 2 (antigUidade). 

§ 111 O disposto neste artigo- não se aplica aos Servidores que se encontra
vam nas condições do parágrafo único do art. 15 da Resolução n9 25, de 
1979, bem como àqueles já posicionados na última Referência da Classe final 
da respetiva Categoria Funcional. 

§ 211 Os efeitos decorrentes da aplicação desta artigo vigorarão a partir de 
1' de julho de 1980. 

Art. 59. Ficam asseguradas a Ascensão Funciorial, a Progressão Funcio
nal e o Aumento por Mérito, decorrentes da aplicação da Resolução n9 25 de 
1979, previstas para o mês de julho de 1980, aos Servidores devidamente habi
litados na forma daquela Resolução. 

Art. 60. ~assegurada pelo prazo de 2 (dois) anos, aos candidatos devida
mente classificados no processo seletivo realizado .em junho de 1980, nos ter~ 
mos da Resolução n9 25, de 1979, Ascensão Funcional para as Categorias 
Funcionais a que concofrerarri, respeitadas as épocas próprias, previstas nes
ta Resolução. 

Art. 61. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 62. Revogam-se a Resolução n9 25, de 1979, e demais disposições 

em contrãrio. 
SENADO FEDERAL, 5 de dezembro de 1980.- Luiz Viana, Presidente. 

y ANEXO Jt.. RESOLUÇ1i.O N9 14.6, DE 1980 

(ªJ;;:t. 12} 

FICHJ\ DE AVALil..Çl\.0 DE DESC:·lPENHO 

PI::R!ODO DE AVALIAÇÃO 
NOME DO SERVIDOR: ______________ DE __ / __ / __ 

CATEGORIA FUNCIONAL: A __ / __! __ 

ClASSE: REFER~CIA:. _____ _ 

ORG!\:0 DE EXERC!CIO=-------------

!.QUANTIDADE E QUALIDADE DO TAABALUO 

Vollll'le de trabalho produ:!!ido,levando-se en conta a COI:lPl! 

xidade, a capacidade de aprendiza9ef" c o tempo de 

cução, sem prejuho da qualidade. 

Capaciéla(le de dese!'lpenhar as tarefas com cuidado,exatidão 

e precisão. 

2. INICIATIVA E COOPERAç1\0 

Capacidade de visualizar situações e a9ir prontD.nente, a~ 

sim como a de apresentar sugestões ou idéias tendentes ao 
aperfeiçoal!lento do serviço. 

Contribuição espontânea ao trabalho de equire para atin-

9ir o objetivo. 

3. ASSIDUIDADE E PO!>:TUALIOADE 

Presença perrnano::mte no local de tra~alho. 

Cumprimento do horá.do estabelecido. 

4. URBANIDADE E DISCIPLINA 

Relacionamento eor. os colegas e as partes. 

O~servância d& hierarquia e respa:ito .iis nornas legais 

e requlamentares. 

SOHll.TORIO - (itEú.;s 1 a 4) 

5. ANTIGCIDll.DI: 

Tenpo de serviço pÚblico; 1 (hum) ponto pD.ra cada ano 

de cf"'tivo cr.erc!cio, até 30 pontos. 

6. S0:1J\T0RIO DOS PONTOS ATRIDU!OOS AO 

SERVlOOR 

os ponto• 
lO ponto:: 

20 pontos 

30 pontos 

40 pontos 

8
OS ponto• 
lO pontos 

15 pontos 

20 pontos. 

§ OS pontos 

10 pont.os 

15 pontos 

§ OS pon<:;os 

10 pontos 

15 pontos 

D Total do 
pontos 

D Atê 30 

pontos 

D 'l'otal rlc 

pontos 

-----
AVALIADOR 01\Tll.___/ ____ _/. 

Assinatura Qualificação 

SUMÁRIO 

I.- ATA DA I• REUNIÃO PREPARATÚR!A, EM 24 DE FEVE· 
REIRO DE 1981 

1.1 ...:. ABERTURA 

1.1.1- Fala da Presidência 

- Finalidade da presente reunião, destinada à eleição do Presidente 
do Senado Federal, para a 3• e 4• Sessões Legislativas da 46• Legislatura. 

1.2- ELEIÇAO DO PRESIDENTE-

1.2.1- Proclamação do Senador Jarbas Passarinho, Presidente do Se~ 
nado Federal 

1.3- COMUNICAÇAO DA PRESIDENCIA 

-Convocação da 2• Reunião Preparatória, destinada à eleição dos 
demais membros da Mesa, a realizar-se hoje, às IS horas e 20 mínutos. 

1.4- ENCERRAMENTO. 

2-ATA DA 2• REUNIÃO PREPARATúRIA, EM 24 DE FEVE· 
REIRO DE 1981 

2.1-ABERTURA 

2.2.1 - Fala da Presidência 

- Finalidade da presente reunião, destinada à eleição dos Vice
Presidentes, dos Secretários e dos Suplentes de Secretário da Mesa do Se
nado Federal para o biênio 1981/1982. 

2.2- REQUERIMENTO 

-N9 1/81, de autoria dos Srs. Senadores Aloysio Chaves e Paulo 
Brossard, solicitando que a eleição para o preenchimento dos cargos de 19 
e 211 Vice-Presidentes e 111,29, 39 e 49-Secretários, seja feita em um único es
crutínio. Aprovado. 
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2.3- ELEIÇÃO DOS VI CE-PRESIDENTES E SECRETARIOS 

2.3.1 - Proclamação dos Senadores Passos Pôrto e Gllvan Rocha, res
pectivamente, ]9 e 2'1-Vice-Presidentes do Senado Federal; Senadores Cunha 
Lima, Jorge Kalume, Itamar Franco e Jutahy Magalhães, respectivamente, 
1"', 2"', 3"' e 4"'-Secretários. 

2.4- ELEIÇÃO DOS SUPLENTES DE SECRETARIO 

2.4.1 -Proclamação dos Senadores Almir Pinto, Lenolr Vargas, Age
nor Maria e Gastão Müller, Suplentes de Secretário. 

2.5- PRONUNCIAMENTO DO PRESIDENTE LUIZ VIANA 
AO PASSAR A PRES!DENCIA DO SENADO FEDERAL 

2.6-'- PRONUNCIAMENTO DO PRESIDENTE JARBAS PAS
SARINHO AO ASSUMIR A PRES!DENCIA 

2.7- COMUNICAÇúES DA PRESIDENCIA 

- Referente ao início das sessõeS Cifdinária:i d'O Senado. 

-Convocação de sessão solene do Co_ngresso Nacional destinada à 
instalação da 3• Sessão Legislativa, da 46• Legislatura. 

2.8- ENCERRAMENTO. 

3- ATOS DA COMISSÃO DIRETORA 

4-ATOS DO PRESIDENTE 

5- ATOS DO PRIMEIRO-SECRETARIO 

6-ERRATA 

7-ATAS DE COMISSÃO 

ATA DA 1' REUNIÃO PREPARATÓRIA, EM 24 DE FEVEREIRO DE 1981 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 46' Legislatura ' 

PRESIDÍNCIA DO SR. LUIZ VIANA 

Ás 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Michiles 
- Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel 
Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire
José Sarney- Alberto Silva- Bernardino Viana __ - Helvídio Nunes- Al
mir Pinto- José Lins- Mauro Benevides- Agenor Maria- Dinarte Ma
riz- Martins Filho- Cunha Lima- Humberto Lucena- Mauricio Leite 
- Aderbal Jurema- Marcos Freire- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante
Teotónio Vilela- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Ju
tahy Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz Viana - Dirceu Cardoso -
João Calmon - Moacyr Dalla- Amaral Peixoto -J:Iugo Ramos- Nel
son Carneiro - Roberto Saturnino- Itamar Franco- Murilo Badaró -
Tanc-reâo Neves- Amaral Furlan- Franco Montoro- Orestes Quércia
Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Lãzaro Barboza- Gastão MUller 
- Vicente Vuolo - José Fragelli - Mendes Canale - Saldanha Derzi -
AffOhSo Camargo -José Richa- Leite Chaves- Evelâsio Vieira- J aison 
Barreto - Lenoir Vargas - Paulo Brossard - Pedro Simon 

O SR. PRESIDENTE (Luiz :Viana) - A lista de presença acusa o com
parecimento de 64 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a reunião. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 

O SR- PRESIDENTE (Luiz Viana) - A presente reunião preparatória 
destina-se à eleição do Presidente do Senado Federal que ,dirigirâ os trabalhos 
da Casa durante a 3• e 4• Sessões Legislativas da Quadragésima Sexta Legisla
tura. 

De acordo com o disposto no art, 63 do Regimento Interno, a eleição 
para Presidente do Senado Federal far-se-â por escrutínio secreto e maioria 
de votos, presente a maioria da composição do Senado. 

Irei suspender a reunião por-alguns minutos, a fim de que os nobres Se
nhores Senadores possam munir-se das cédulas. 

Estã suspensa a reunião. 

(A reunião é suspensa às 14 horas e 35 minutos, vol!ando a ser 
reaberta às 14 horas e 45 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Vai-se proceder à votação. 
O Sr. }"' .. Secretário_ irã proceder à chamada do Norte para Sul. 
A medida em que os Srs. Senadores forem sendo chamados, irão deposi

tando suas cédulas na urna. 

(Procede-se à chamada.) 

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM OS SRS. s:· .ADORES: 

Adalberto- Sena- Jo_rge Kalume ~ Josê Guiomard- [_·,..,J(ce Michiles 
- Evandro Carreitã - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel 
Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire
José Sarney- Alberto Silva-_Bernardino Viana- Helvfdio Nunes- Al
mir Pinto- José Lins- Mauro Benevides- Agenor Maria- Dinarte Mariz 
-Martins Filho- Cunha Lima- Humberto Lucena- Maurício Leite
Aderbal Jurema- Marcos Freire- Nilo Coelho_- Luiz Cavalcante- Teo
tónio Vilela- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Pas~os Pôrto- ~utahy 

Magalhães - Lo manto Júnior - Luii: Viana - Dirceu Cardoso - João 
Calmon- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Nelson Car
neiro- Roberto S&turnino- Itamar Franco- Murilo Badaró- Tancredo 
Neves- Amaral Furlan - Franco Montoro -Orestes Quércia- Benedito 
Ferreira - Henrique Santillo - Lãzaro Barboza - Gastão MUller - Vi
cente Vuolo- José Fragelli- Mendes Canale- Saldanha Derzi- Affon
so Camargo- José Richa- Leite Chaves- Evelãsio Vieira- Jaison Bar
reto - Paulo Brossard - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Está concluída a votação. 
Vai-se proceder à contagem das sobrecartas. (Pausa.) 
Foram encontradas na urna 63 sobrecartas, número que coincide com o 

de votantes. 
Vai-se proceder à apuração. 

(Procede-se à apuração.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Está concluída a apuração, que 
acusa o seguinte resultado: para Presidente do Senado Federal, Senador Jar
bas Passarinho, 62 votos, Senador Orestes Quércia, 1 voto. 

Tenho a honra de proclamar eleito Presidente do Senado Federal para a 
3' e 4• Sessões Legislativas da Quadragésima Sexta legislatura, o Senhor Se-
nador Jarbas Passarinho. (Palmas.) ' 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Antes de encerrar a reunião, con
voco _os Srs~Senadores para a 2• Reunião Preparatória, às 15 horas e 20 mi
nutos, a ·rrm de proceder-se à eleição dos demais membros da Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 15 horas e 15 mjnutos.) 

ATA DA 2' REUNIÃO PREPARATÚRIA, EM 24 DE FEVEREIRO DE 1981 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 46' Legislatura 

PRESIDli:NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA E JARBAS PASSARINHO 

ÀS 15 HORAS E 20 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Josê Guiomard- Eunice Michiles 
- Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel 

Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire
José Sarney- Alberto Silva- Bernardino Vian_a- Helvíd:') Nunes- AI~ 

mir Pinto- Jo~é Lins- Mauro Benevides - Agenor Marü· - Dinarte Ma
riz - Martins Filho -Cunha Lima- Humberto Lucena- :.Iaurício Leite 
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- Aderbal Jurema- Marcos Freire- Nilo CoCiho - Luiz Cavalcante
Teotônío Vilela- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Ju
tahy Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz Viana - Dirceu Cardoso -
João Calmon- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Nel
son Carneiro - Roberto Saturnino -Itamar Franco- Murilo Badaró
Tancredo Neves~ Amaral Furlan- Franco Montara- Orestes Quércia
Benedito Ferre!irã- Henrique Santillo- Lázaro Barboza- Gastão Müller 
-Vicente Vuolo -José Fragelli -Mendes Canale- Saldanha Derzi -
Affonso Camargo- José Richa- Leite Chaves- Evelásio Vieira- Jaison 
Barreto - Lenoir Vargas - Paulo Brossard - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o com
parecimento de 64 Srs. Senadores. Havendo número regimental declaro aber
ta a reunião. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos ·nossos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A presente reunião destina-se à 
eleição dos Vice-Presidente, dos Secretários e Suplentes de Secretário da 
Mesa do Senado Federal. 

Estabelece o § 4'? do art. 63 do Regimento Interno que, por proposta de 
1/3 do Senado ou de Líder que represente este número, a eleição para o 
preenchimento dos cargos de 111 e 211 Vice-Presidente e 19, 29, 39 e 49 Secre
târiàs -pOderá ser feita em uni único escrutínio. 

Neste sentido, foi encaminhado à Mesa requerimento que vai ser lido 
pelo Sr. 19-Secretário. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1, DE 1981 

Nos termos do § 49 do art. 63 do Regimento Interno, requeremos que 
seja feita em um único escrutínio a eleição para o preenchimento dos cargos 
de }9 e 2"? Vice-Presidentes e lO?, 29, 39 e 49 Secretários. 

Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 1981. - Aloysio Chaves- Paulo 
Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Aprovado o requerimento, passa~ 
se à eleição do 19 e 29 Vice-Presidente e dos quatro Secretários, em um único 
escrutínio. 

A Presidência aguardará que os nobres Srs. Senadores possam munir-se 
das cédulas para proceder à votação. (Pausa.) 

Vai-se proceder à votação. 

O Sr. 19-Secretário procederá à chamada que será feita do Sul para o 
Norte. À medida em que os Srs. Senadores forem sendo chamados, irão de
positando suas cédulas na urna. 

(Procede-se à chamada.) 

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiorilii'd- Eunice Michiles 
- Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel 
Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire
José Sarney- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Al
mir Pinto- José Lins- Mauro Benevides- Agenor Maria- Dinarte Ma
riz- Martins Filho- Cunha Lima- Humberto Lucena- Maurício Leite 
- Aderbal Jurema- Marcos Freire- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante
Teotônio Vilela- Gilvan Rocha - Lourival Baptista- Passos Pôrto- Ju
tahy Magalhães - Lomanto_ Júnior - Luiz Viana - Dirceu Cardoso -
João Calmon- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Nel
son Carneiro- Roberto Saturnino -Itamar Franco- Murilo Badaró -
Tancredo Neves- Amaral Furlan- Franco Montoro- Orestes Quércia
Benedito Ferreira..::::. Henrique Santillo- Lázaro Barboza- Gastão Mfiller 
- Vicente Vuolo - José Fragelli - Mendes Canaie- Saldanha Derzi
Affonso Camargo- Jose Richa- Leite Chaves- Evelãsio Vieira- Jaison 
Barreto - Paulo Brossard - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Estã concluído a votação. 

Vai-se proceder à contagem das sobrecartas. (Pausa.) 

Foram encontradas na urna 63 sobrecartas, número que coincide com o 
de votantes. 

Vai-se proceder à apuração. (Pausa.) 

(Procede-se à apuração.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Estã concluída a apuração que 
acusa o seguinte resultado: 

Para 19 Vice-Presidente- Senador Passos Pôrto, 61 votos; nulo, 1 voto; 
em branco, I voto. 

Para 2'1 Vice-Presidente- Senador Gilvan Rocha, 61 votos; nulo, 1 vo
to; em branco, 1 voto. 

Para 19-Secretário- Senador Cunha Lima, 61 votos; nulo, 1 voto; em 
branco, 1 voto. 

Para 29-Secretârio- Senador Jorge Kalume, 61 votos; nulo, I voto; em 
branco, 1 voto. 

Para 39-Secretário- Senador Itamar Franco, 61 votos; nulo, 1 voto; em 
branco, I voto. . 

Para 49-Secretãrio- Senador Jutahy Magalhães, 61 votos; nulo, 1 voto; 
em branco, 1 voto. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Proclamo eleitos I• e 2• Vice
Presídentes os Senadores Passos Pôrto e Gílvan Rocha, respectivamente. 
(Palmas.) 

Proclamo eleitos 1 '?e 2?-Secretários os Srs. Se_nadores Cunha Lima e Jor
ge Kalume, respectivamente. (Palmas.) 

Proclamo eleitos 311 e 49-Secretãrios os Srs. Senadores Itamar Franco e 
Jutahy Magalhães, respectivamente. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Prosseguindo nossos trabalhos, 
vamos proceder à eleição dos Suplentes de Secretário. 

A Presidência aguardará que os Srs. Senadores possam munir-se das cé
dulas para proceder à votação. (Palmas.) 

Vai-se proceder à votação. 
O Sr. 29-Secretádo procederá à chamada que serã feita do Norte para o 

Sul. Ã medida em que os Srs. senadores forem sendo chamados, irão deposi
tando suas cédulas na urna. 

(Procede-se à chamada.) 

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM OS SRS. SENADORES: 
Adalberto Sena~ Jorge Kalume- .José Guiomard- Eunice Michiles 

- Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel 
Hermes- Jarbas Passarintio- Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire
José Sarney- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Al
mir Pinto- José Lins- Mauro Benevides- Agenor Maria- Dinarte Ma
riz- Martins Filho- Cunha Lima- Humberto Lucena- Maurício Leite 
- Aderbal Jur.ema- Marcos Freire- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante
Teotônio Vilela- Gilvan Rocha- Louriyal_B_aptista- Passos Pôrto- Ju
tahy Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz Viana - Dirceu Cardoso -
João Calmon- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto -Hugo Ramos- Nel
son Carneiro- Roberto Saturnino- Itamar Franco- Murilo Badaró
Tancredo Neves- Amaral Furlan- Franco Montara- Oreste Quércia
Benedito Ferreira - Henrique Santillo - Lázaro Barboza- Gastão Müller 
- Vicente Vuolo - José Fragelli - Mendes Canale - Saldanha Derzi -
Affonso Camargo- José Richa- Leite Chaves- Evelãsio Vieira- Jaison 
Barreto - Paulo Brossard - Pedro Simon 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concluída a votação, vai-se pas
sar à contagem das sobrecartas. (Palmas.) 

Foram encontradas na urna 63 sobrecartas, número que coincide com o 
de votantes. 

· Vai-se proceder à apuração. 

(Procede-se à apuração.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Estã concluída a apuração, que 
acusa o seguinte resultado: 

Para Suplente de Secretário - Senador Almir Pinto, 63 votos; Senador 
Lenoir Vargas, 63 võtOS;- Senador Agenor Maria, 63 votos; Senador Gastão 
Müller, 63 votos. 

PrOcla-rrio eleitos Suplentes de Secretário os Srs. Senadores Almir Pinto, 
Lenoif Vargas, Agenor Mã.ria--e-Gastão Miiller. (Palmas.) 

Estã completada a composição da Mesa que dirigirã os trabalhos do Se
nado Federal nas duas próximas sessões legislativas. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Embora não deseje retardar, por 
maior tempo, a posse do eminente Senador Jarbas Passarinho, peço licença 
aos colegas para enunciar algumas breves palavras. 

As primeiras são, como é natural, de agradecimento a todos: aos colegas, 
sem qualquer distinção de partido, não apenas por me haverem eleito para di
rigir~ num biêriio, os trabalhos desta casa, mas, sobretudo, pelo apoio que 
sempre recebi, sem discrepância, dos Srs. Senadores em todos os momentos, 
mesmo naqueles mais difíceis que vivemos nó Congresso Nacional. 

É, portanto, para mim motivo não apenas de honra, mas que me faz 
muito grato a c-ada um dos meus colegas. Podem estar certos de que a minha 
memória, o meu coração, portanto, não esquecerá estes momentos que aqui 
vivi cercado pela estima e pelo apoio dos meus companheiros do Sena-do Fe
deral. 
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Não precisarei dizer que, dentro das minhas limitações, fiz o que pude, 
quanto em mim estava para não deslustrar este alto posto. Não sei se o conse
gui, mas jamais me afastei do· Regimento, que sempre tive como a- âncora 
mais forte, não somente para a Mesa, mas também para o Senado e, em espe
cial, para os que integram a Oposição nesta Casa. 

Quero, porém, agora, congratular-me pela eleição não apenas do Sr. Se
nador Jarbas Passarinho, mas tambêm dos demais componentes da Mesa. 

Devo, porém, algumas palavras, que acredito justas, necessárias em re
lação à pessoa do eminente Líder, que praticamente a unanimidade da Casa e 
isto não acontece nem por acaso nern por uma composição pOlítica- eleva à 
sua suprema Direção. f: que, no convívio que temos tido aqui, puderam os 
Srs. Senadores sentir, de perto, as altas qualidades intelectuais, morais e cul
turais que marcam a personalidade do eminente Senador Jarbas Passarinho. 
(Palmas.) 

Mas, se a eleição ê honrosa para S. Ex", sobretudo pela unanimidade de 
que se reveste, quero também pedir a S. Ex" que me permita dizer alguma coi
sa mais sem lhe ferir a modéstia. E para nós, neste momento, no Senado, e 
para o Brasil, um alto testemunho da nossa vida democrâtica vermos chegar 
aqui à presidência do Senado aquele cidadão de origem modesta, que nascido 
no Acre, bem longe do centro do poder, do centro das decisões, dos Estados 
mais fortes e mais ricOs, em-preendeu a sua caminhada, poderei dizer, sozi
nho, para chegar até este alto posto. 

Isto é o sentido de que vivemos realmente numa democracia, numa de
mocracia social, onde não há nenhuma barreira que se oponha aos méritos da 
inteligência, do trabalho e do caráter. Foi apenas munido desses instrumentos 
que aquele modesto órfão empreendeu a sua longa caminhada para chegar a 
esta Casa e hoje à sua Presidência. Isto honra S. Ex' mas também é um teste
munho de que vivemos realmente numa democracia. 

Eu prefiro a democracia que permite que algum brasileiro ou qualquer 
brasileiro, seja qual for a sua condição social, possa partir dos postos mais 
modestos até se elevar às culminâncias da vida pública brasileira, do que a de
mocracia que é entendida como um regime que permite apenas o ataque, o 
apodo, muitas vezes, a infância e as injustiças. Isto não é a democracia! A de
mocracia é esta que traz a esta Presidência o Senador Jarbas Passarinho, que 
realmente é um exemplo para o País e uma honra para o Senado Federal. S. 
Ex', empreendeu realmente, através da sua vida, uma magnífica jornada que 
honra o País, que honra o Senado Federal e honra S. Ex• 

Quero, portanto, congratular~me com o Senado Federal, e poderia mes
mo dizer, com o Brasil, por ver que vivemos num iegime de tal maneira aber
to, de tal maneira justo, de tal maneira sem barreiras de ordem social e econô
mica, que qualquer um, venha de onde vier, mas tendo as qualidades neces
sárias de inteligência, de trabalho, de caráter, pode alçar-se até os mais altos 
postos da República. 

Convido, neste momento, S. Ex" o Senador Jarbas Passarinho e os seus 
colegas, que vão integrar a futura Mesa do Senado, a se empossarem na Di~ 
reção da Casa. (Palmas prolongadas.) 

(Assume a presidência o Sr. Senador Jarbas Passarinho.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Exm' Sr. Ministro Jair 
Soares, Deputado pelo Rio Grande do Sul que nos honra com sua presença; 
Exm' Sr. Dr. Clóvis Ramalhete, Consultor·Gera] da República; Exm• Dr. 
Firmino Ferreira Paes, Procurador-Geral da República; Exm11 Sr. Aldyr Pas
sarinho, Representante do Presidente do Tribunal Federal de Recursos; Exm9 
Dr. Raymundo De Souza Moura, Ministro-Presidente do Tribunal Superior 
do Trabalho; Exm9 Sr. Comandante Aníbal Barcelos, Governador do Ama
pã; Exm9 Sr. Almirante Almar Azevedo de Souza, Comandante Naval de 
Brasília; Minhas Senhoras; Meus Senhores; Srs, Senadores: 

Sou profundamente grato a Vossas Excelências, por me haverem condu
zido ao posto que representa, para uma carreira política, o seu honroso co
roamento. A nada mais alto poderia eu aspirar quando, em novembro de 
1966 postulei vitoriosarriente, junto ao dileto povo paraense, o meu primeiro 
mandato de Senador da República. Se não cheguei ao generalato, a partir do 
noviciado castrense iniciado na querida escola preparatória de cadetes, de 
Porto Alegre, profissão que busquei por vocação incoercível, eis que atinjo 
outro tipo de generalato, ao presidir a esta Casa ilustre, pelo voto de meus pa
res e sob a confiança do governo a que servi lealmente como_ Líder. Como a 
confirmar que as carreiras mais fascinantes- são aquelas não deliberadas, ·atin
jo a culminância da vida política parlamentar, para a qual fui atraído por aci
dente. De sorte que identifico, nos sufrãgios com que fui distinguido, o que hã 
de mais ambicionado na vida de um homem: o julgamento favorãvel de seus 
pares. Daí a renovação de meu agradeciment_?_ a Vossas Excelências. 

Bem sei que minha tarefa é um dos desafios mais altos e estimulantes de 
toda a minha vida. Não esquecerei que os olhos de Vossas Excelências esta-

rão postados, confiantes mas potencialmente críticos, nos atos que eu prati
car nesta curul. 

Homem afeíto à disciplina, não me afastarei do Regimento Interno, em 
que me inspirarei permanentemente, pará ter a certeza de praticar justiça, seja 
para com meus pares, seja para com o funcionalismo dedicado desta Casa, ao 
qual tanto devemos todos. 

Estou perfeitamente advertido para a alta responsabilidade de suceder, 
.nesta presidência, a Luís Viana Filho, polftico de formação polimorfa e rica 
experiência pública, no Legislativo como no Executivo, Ministro de Estado 
que foi de várias pastas, cavalheiro de trato irrepreensível, amigo cativante e 
adversãrio leal e generoso. A ele, como aos seus companheiros de Comissão 
Diretóra, os nobres Senadores Nilo Coelho, Dinarte Mariz, Alexandre Costa, 
Gabriel Hermes, Lourival Baptista e Gastão MUller, pelo exemplo primoroso 
que nos legam de exação no cumprimento do dever, testemunhamos a nossa 
admiração e endereçanios o noSso aplauso sem reservas. 

Ao nobre Senador L uiz Viana Filho, esta extraordinária personalidade 
de intelectual, de político, desde a sua juventude, de homem público na ex
pressão mais ampla do termo, tributo a minha homenagem muito especial e 
sincera e agradeço a Deus ter-me proporcionado oportunidades, na vida 
pública, de fazer amigos tão bons que nos fazem esquecer os agravos e cicatri
zar mais depressa as ofensas, que são inevitãveis, também, na vida de cada 
homem. S. Ex• nos deixa aqui um exemplo que tudo farei para tentar igualar, 
absolutamente certo de que jamais poderei ultrapassar. 

O Senado Federal, minhas Senhoras, meus Senhores, é a Casa do come
dimento, sem a perda da combatividade; da reflexão, sem preju[zo da firmeza 
na posição partidária; da veemência no debate, sem rebaixamento' do nível 
dos argumentos; mas é sobretudo a Casa da concórdia, na qual as posições 
doutrinãrias ou ideológicas mais conflitantes não implicam paixões nutridas e 
de ordem pessoal de ódios. Por isso mesmo, o papel que nos cabe desempe
nhar a todos é da maior relevância, especialmente nesta quadra de transição 
da vida brasileira, em que o racional deve sobrepor-se, sempre, ao emocional, 
e em que o sectarismo deve ser bandeira sem seguidores. 

Por dois anos, coube-me a grata e fascinante missão de liderar a douta 
Bancada da Maioria e defender o governo do honrado Presidente João Fi
g1Jeiredo, no que serei ~_ucedido, certamente com va~tagem para Maioria e 
Governo, pelo notãvel político que é o nobre representante de Pernambuco, o 
Senador Nilo Coelho. Foram dois anos de dedicação à missij.o quiçá a mais 
nobilitante do Presidente da República: a condução da abertura política, 
rumo à edificação de um regime democrático e duradouro num Pais e num 
continente que, em regra, têm vivido apenas momentos de democracia, sub
metida a constantes reveses. Cada promessa do Presid_ente tem sido escrupu
losamente resgatada, de tal modo que ouvimos com freqUência o testemunho 
de sofridos e eminentes políticos da América do Sul que, ao visitar-nos e ao 
constatar os ventos libertários que nos afagam, confessam candidamente a 
sua justificada inveja. Foram dois anos, por vezes, marcados pela incom
preensão dos apaixonados, pela negação dos céticos ou pela insatisfação dos 
afoites, mas nos quais se estabeleceram, com pertinácia e sabedoria, as fun
dações sobre as quais constrUiremos uma nação. justa e livre. 

Foram dois anos terçando armas parlamentares com a Oposição coman
dade. por essa figura excepcional de brasileiro que é o Senador Paulo Bros
sard. (Palmas.) Dois anos em que nenhum de nós concedeu um milímetro se
quer de terreno nas suas convicções pessoais. Mas dois anos em que o respei
to mútuo fez possível a festa de democracia de hoje: entendimento de Opo
sição e Governo, Maioria e Minoria, para uma eleição que consagra cada um 
de nós e não apenas o Presidente. 

Os próximos dois anos serão tão fascinanteS -quanto os dois pretéritos. O 
Congresso terá papel de significativo relevo a desempenhar, contando certa
mente com o desvelo com que profissionais da imprensa, do râdio e da televi
são se desincumbem de sua importante missão de formar a opinião pública. 
Sem eles, o Senado e os Srs. Senadores mal poderiam fugir ao anonimato e 
livrar-se do silêncio que amortalharia a vibração -de suas lutas, a ebulição de 
suas idéias e propósitos e a exposição de suas virtudes e defeitos. 

Ingressamos na fase decisiva para a consolidação do processo democrãti
co em curso. Não fomos um Estado totalitário, mas autoritário, é força con
vir que fomos. Enquanto o totalitarismo, corno se vê no mundo de hoje, reage 
violentamente a qualquer esforço de liberalização, fechando-se ainda mais em 
torno de si próprio, o aU:tOi'itarismo, corria solução de compromisso entre a li
berdade da pessoa humana e a segurança do Estado, tende à liberalização. 
Sabíamos que ela traria dificuldades. Alguns receiam que possa ser usada pe
los que usam as franquias democráticas visando a destruí-las; outros, nela 
vêem a ameaça à racionalidade no emprego dos recursos e na gestão da eco
nomia, pelo crescimento do poder de barganha dos políticos, ou o aumento 
das pressões distributivistas, que resultam na estagnação econômica. Outros, 
ainda, temem, no clima de abertura, o comprometimento do rendimento do 
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trabalho, pela sucessão das greves, enquanto no campo estritamente parti
dârio preoucupa a proliferação das legendas, muitas vezes para uso esconso. 

Não ignoro esse lado desvantajoso da abertura política, mas os seus la
dos vantajosos são extraordinariamente mais importantes, e enxergo este fato 
como conseqüência de uma década de autoritarismo, que reclama uma reedu
cação de quase todos nós, para a prâtica' da democracia. Uns por falta; ou
tros, por excesso. 

Sou dos que confiam que venceremos a escassez e a demasia. A democra
cia, nós a alcançaremos, sem receios infundados e sem desmandos provoca
dores, que a nada de bom conduzem. Com ensina Geõrges Burdeau, a demo
cracia atualmente é uma filosofia, uma maneiia de viver, e quase accessoria
mente uma forma de governo. De um lado, é realidade; de outro, crença de 
uma vida melhor, em que o homem se liberte definitivamente do medo e das 
vicissitudes materiais. 

Encerro, Srs. Senadores, estas palavras pensando, porém, que parece que 
uma das enfermidades mais graves do mundo contemporâneo é a sua incapa
cidade de crer. Nós cremos, até porque sabemos que o que de mais terrível 
pode acontecer a um povo - mais até que seu aniquilamento ou sua escravi
dão - é a indiferença que ele possa ter para com o seu destino. 

Assim como na guerra, em que a vitória nas batalhas começa no coração 
dos combatentes, assim na política, a vitória da esperança numa sociedade 
justa e livre começa na capacidade de crer nessa esperança e nessa liberdade. 
Ao usarmos do privilégio de falar a Vossas Excelências, pela primeira vez, do' 
alto desta cadeira, queremos falar-lhe da fé, no destino vitorioso da democra
cia brasileira, que jamais poderia ser colimado sem o nosso concurso, sem a 
participação decisiva do Congresso Nacional. (Palmas prolongadas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho).,... Srs. Senadores, de acordo 
com os entendimentos havidos entre as Lideranças do Senado Federal e da 
Câmara dos Deputados, a Presidência informa que as sessões ordinárias das 
duas Casas terão início no dia 9 de março vindouro, à hora regimental. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Lembro aos Srs. Senado
res que, de acordo com o que dispõe o RegimentO Interno, no dia imediato ao 
em que se completar a eleição da Mesa, reunir-se-ão os Líderes dos blocos 
partidários para fiXãi' a participação numérica de cada Bapcada nas comisw 
sões permanentes. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Presidência convoca ses
são conjunta, solene, a realizar-se no dia 19 de março, às 10 horas, no plenário 
da Câmara dos Deputados, destinada à instalação dos trabalhos da 3• Sessão 
Legislativa da Quadragésima Sexta Legislatura. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Devo declarar encerrada 
esta sessão, convidando, entretanto, antes, os Srs. Senadores e todos aqueles 
que nos honram com sua presença para uma taça de champanha no Salão 
Nobre do Senado da República. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Estâ encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 16 horas e 15 minutos.) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 20, de 1980 

Reajusta, proVisoriamente, os valores de vencimentos, salários 
e proventos dos servidores do Senado Federal e dâ outras providên
cias. 

A Comissão J?iretora do Senado Federal, no uso de suas atribuições re
gimentais, resolve: 

Art. 19 Os valores de vencimentos, salários e proVeritos dos s6rvidores 
do Senado Federal, decorrentes da aplicação da Lei n• 6.775, de 23 de abril de 
1980, ficam reajustados provisoriamente, atê que absorvidos pelo aumento a 
ser instituído nos termos do Decreto-lei n9 1.820, de 11 de dezembro de 1980, 
na forma dos Anexos deste Ato. 

Art. 29 As escalas de vencimentos e salârios e as respectivas Referên
cias, a que se refere o art. 19 da Lei n9 6.775, de 23 de abril de 1980, ficam alte
radas nas condições do correspondente Anexo deste Ato. 

Parágrafo único. Os servidores atualmente posicionados nas Referên
cias a que se refere este artigo ficam automaticamente localizados nas corres
pondentes Referências indicadas no Anexo II deste Ato, considerada, para tal 
fim, a seguinte distribuição: 

I - Cargos ou empregos de nível superior: 
a) Grupo Apoio Legislativo 
- Técnico Legislativo 
- Taquígrafo Legislativo 
- Inspetor de Segurança Legislativa 

b) Grupo Outras Atividades de Nível SuPerior 
- Mêdico 
- Arquiteto 
-Contador 
- Engenheiro 
- Odontólogo 
"- Técnico em_ Administração 
- Farmacêutico 
-Psicólogo 
- TécniCo ·em Comunicação Social 
- Assistente Social 
- Bibliotecário 
- Tradutor e Intérprete 
- Enfermeiro 
- TécnicO em Reabilitação 
- Estatístico 
- Técnico em Legislação e Orçamento. 

II - Cargos ou empregos de nível médio: 

a) Grupo Apoio Legislativo 
- Assistente Legislativo 
- Assistente de Plenários 
- Agente de Segurança Legislativa 

b) Grupo Serviços Auxiliares 
- Agente Administrativo 
- Datilógrafo 
c) Grupo Artesanato 
- Artífice de Estrutura de Obras e Metalurgia 
- Artífice de Mecânica 
- Artífice de Eletricidade e Comunicações 
- Artífice de Carpintaria e MarCenaria 
d) Grupo-Serviços de Transporte Oficial e Portaria 
- Motorista Oficial 
- Agente de Portaria 

Art. 3• O salârio-família passarâ a ser pago no valor de Cr$ 300,00 (tre· 
zentos cruzeiros) mensais, por dependente. 

Art. 4• Os servidores do Centro Grâfico- CEGRAF e do Centro de 
Processamento de Dados, do Senado Federal, terão os atuais Valores de 
salários-base majorados em 73% (setenta e três por cento) em duas parcelas, 
sendo a primeira de 35% (trinta_e cinco por cento) a partir de }'i' de janeiro de 
1981 e a remanescente, a partir de I• de abril de 1981. 

Art. 59 O disposto no- artigo anterior aplica-se de igual modo, aos 
atuais Valores das funções gratificadas do Senado Federal. 

Art. 69- Ao Secretário Parlamentar é atribuída majoração retributiva 
em valores e condições iguais aos que, na forma deste Ato, são determinadas 
para a nova Referênciii-30, da relação de nível médio, prevista no Anexo II. 

Art. 79 Nos cáculos decorrentes da execução deste Ato serão despreza
das as frações de cruzeiros. 

Art. 8"' Este Ato entra em vigor em 19 de janeiro de 1981. 
Art. 9"' Revogam-se as disposições em_ contrário. 
Sala da Comissão Diretora, 15 de dezembro de 1980. 

Luiz Viana 
Alexandre Costa 
Lourival Baptista 
Gastão Müller 

A N E X O 

( Art. 19 J 

VENCIMENTO OU SAIJ'\RIO MENSAL 
REPRESENTAÇÃO NIVEIS 

MENSAL 
A partir de A partir de 

01/01/1981 01/04/1981 

DAS.l 58.274,00 74.677 ,o o 20% 
DAS.2 68.870,00 88.25.5,00 35% 
DAS.3 76.817,1>0 98.440,00 '" DAS.4 90.062,00 115.413,00 50% 

OAS.S 95.359,00 122.202,00 '" DAS.6 lOS. 957 ,ao 135.762,00 '" 
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(Art&, 19 e 29, parliografo Único] 
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ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 2I, DE 1980 

A Comissão Direto_ra_d.o Senado Federal, no uso de suas atribuições re
gimentais, tendo em vista o preceituado no art. 39. do Decreto Legislativo n9 
91, de 1974, e as disposições do Decreto-lei n9 1.820, de 11 de dezembro de 
1980, Resolve: 

Art. I'?) -Os valores dos subsídios- partes fixa e variâvel- da ajuda 
de custo e do auxílio transporte no Estado de origem são majorados em 73% 
(setenta e três por cento) em duas parcelas, sendo a primeira de 35% (trinta e 
cinco por cento) a partir de-19 de janeiro de 1981 e a renl3.nescente, a partir de 
I• de abril de 1981. 

Art. 29 - Este Ato entra em vigor na d;,tta de sua publicação. 
Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala da Comissão Diretora, em 15 de dezembro de 1980.- Luiz Viana 

-Alexandre Costa- Lourival Baptista- Gastão Müller- Gabriel Hermes. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• I, DE 1981 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas atribuições re
gimentais, Resolve: 

1 '? Transformar um (O I) claro de lotação da Categoria Funacional "As
sistente Legislativo", Classe .. A .. , Referência 30, do Quadro de Pessoal CLT, 
criado pelo Ato n9 19, de 1980, da Comissão Diretora, em um (01) claro de lo
tação da CategOria Funcional .. Odontólogo", Classe .. B", Referência 48, do 
mesmo Quadro de Pessoal. 

2'?) Transformar um (O I) claro de lotação da Categoria Funcional 
"Motorista", Classe .. A'\ em um (01) claro de lotação da Categoria Funcio
nal .. Agente de Segurança Legislativa", Classe '_'A", Referência 21, do Qua
dro de Pessoal CL T. 

3'?) Transformar um (01) claro de lotação da Categoria Funcional 
''Motorista", Classe .. B", em um (01) claro de lotação da Categoria Funcio
nal ''Agente de Segurança Legislativa Classe .. A.,, Referência 21, do Quadro 
de Pessoal CLT. 

49) Estabelecer que os claros de lotação de ·~o_dontólogo" e de .. Agente 
de Segurança Legislativa", criados mediante transformação, serão preenchi
dos pelo Presidente do. Senado Federal, em Ato próprio. 

Sala da Comissão Diretõra, 23 de fevereiro de 1981. - Luiz Viana -
Nilo Coelho- Dinarte Mariz- Alexandre Costa- Gabriel Hermes- Lou
rival Baptista - Gastão Müller. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 85, DE 1980 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confe
rem os artigos 52, item 38, e 97, inciso II do Regimento Interno e de acordo 
com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão 
Diretora n"' 2, de 04 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Proces-
so n• 004976/80. . ... 
- ReSolve aposentar; Pôr invalidez, Maria das Graças Carvalho, no cargo 
de Assistente de Plenários, classe .. A", Código SF-AL-014, Referência 21, do 
Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso I e 
102, inciso I, alínea "b" da Constituição da República Federativa do Brasil, 
combinados com os artigos 403, inciso III,§ 29, 404, inciso III, e 392, § 49 da 
Res.olução SF n9 58, de 1972, com proventos integrais C a gratificação adicio
nal por tempo de serviço a que tem direito, na forma do artigo 39 da Lei 
n9 5.903, de 1973, e artigo 10 da Lei 4.345, de 1964. 

Senado Federal, 05 de dezembro de 1980.- Luiz Viana, Presidente do 
Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• I, DE 1981 

O President.e do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais 
e com base na delegação de competência que lhe foi outorgada pela Comissão 
Diretora, Resolve: · 

-Dispensar, a pedido, Gaspar Severo de Souza, do emprego de Agente 
Administrativo, Classe "A", Referência 27, do Quadro de Pessoal CLT. 

Senado Federal, 23 de fevereifó de 1981. - Luiz Viana - Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 2, DE 1981 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais 
e com base na delegação de competência que lhe foi outorgada pela Comissão 
Diretora, Resolve: 

- Autorizar a contratação de Petronila Almeida Rocha, na vaga decor
rente da dispensa de Gaspar Severo de Souza, como Agente Administrativo, 
Classe "A", Referência 27, do Quadro de Pessoal CL T. 

Senado Federal, 23 de fevereiro de 1981. - Luiz Viana, Presidente 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 3, DE 1981 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais, 
Resolve: 

-Autorizar a contratação, sob o regime jurídico da CL Te do FGTS, de 
José Conce"ição Barbosa Tavares, como "Agente de Segurança Legislativa", 
Classe .. A .. , Referência 21, do Qüadro de Pessoal CLT. 

Senado Federal ... 23 de fevereiro. de 19.8~. - Luiz Viana, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 4, DE 1981 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais, 
Resolve: 

-Autorizar a contratação, sob o regime jurídico da CLT e do FGTS, de 
Claudia Maria Britto May, como "Assistente Legislativo", Classe "A", Refe~ 
rência 30, em claro de lotação existente no Quadro de Pessoal CLT. 

Senado Federal, 23 de fevereiro de 1981. - Luiz Viana - Presidente. 1 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 5, DE 1981 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais, 
Resolve: 

-Autorizar a contrat_a.çào, sob o regime jurídico da CL Te do FGTS, de 
SHvanaNóbrega de Moura, como "Assistente Legislativo", Classe ~'A'\ Re
ferência 30, dO Quadro de Pessoal CLT, em claro de lotação existente. 

Senado Federal, 23 de fevereiro de 1981. - Luiz Viana, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
NO 6, DE 1981 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais 
e à vista do disposto no Ato n'i' , de 19181, da Comissão Diretoi"a, Resolve: 

- Autorizar a contratação d_e..Carlo.s_de Castro Gonçalves Passarinho, 
sob o regime jurídico da CLT e FGTS, como Odontólogo, Classe "B", Refe
rência 48, do Quadro de Pessoal CLT. 

Senado Federal, 23 de fevereiro de 1981. - Luiz Viana, Presidente. 
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ATO DO PRESIDENTE 
N• 7, DE 1981 

O Presidente do Se_nado Federal, no uso de suas atribuições regimentais, 
com base na delegação de competência contida no Ato n"' 2, de 1973, da Co
missão Diretora, e à vista do disposto no Ato n"' 19, de 1980, da Comissão Di
relera, Resolve: 

- Autorizar a contratação, sob o regime jurídico da CLT e do FGTS, 
no Quadro de Pessoal CLT, como Agente de Segurança Legislativa, Classe 
.. A .. , Referência- 21, de Marcos Vinicius Vasconcelos. 

Senado Federal, 23 de fevereiro de 1981. - Luiz Viana, PreSidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 8, de 1981 

O Senhor Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições e à 
vista do que consta dos Processos n•s. 000401 81 1, 000230 812 e005088 80 1, 
Resolve: 

- Exonerar, por abandono de emprego, Edson Figueiredo de Souza, 
Motorista Oficial, Classe "B .. , Referência 20, do Quadro de Pessoal CLT. 

Senado Federal, 23 de fevereiro de 1981. - Luiz Viana, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 9, DE 1981 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuiçõe5 que lhe confe
rem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo 
com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n"' 2, de 1973, 
da Comissão Diretora. 

Resolve exonerar, a pedido, Antonio Correa Pacheco, do Cargo em co
missão, de Chefe de Gabinete do Presidente, SF-DAS-101.4, do Quadro Per
manente do Senado Federal, a partir desta data. --- Luiz Viana, Presidente 

Senado Federal, em 24 de fevereiro de 1981.- Luiz Viana, Presidente 

ATO DO PRIMEIRO-SECRETARIO 
N• I, 'DE 1981 

O Primeiro-Secretário-do Senado Federal, -no uso de suas atribuições re
gimentais e ã vista da- absoluta necessidade dO Serviço, re801Ve: 

Art. 19 Ao servidor designado pelo Diretor-Geral para exercer a 
função de despachante junto ao DETRAN-Brasília será concedida retri
buição acessória mensal equivalente ao símbolo FG-3. 

Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de janeiro de 1981. -Alexandre Costa, Primeiro

Secretário. 

ATO DO PRIMEIRO-SECRETARIO 
N• 2, DE 1981 

O Primeiro-Secretário do Senado Federal, nO uso de suas atribuições re
gimentais e à vista de exposição feitã pela Diretora da Subsecretaria de Pes
soal, resolve: 

19) Criar, em caráter temporário e experimental, na Subsecretaria de 
Pessoal 03 (três) funções de "Assistente de Administração'' e 03 (três) funções 
de ~'Auxiliar de Controle de Pessoal", com as retribuições acessórias mensais 
equivalentes aos Símbolos FG.2 e FG.4, respectivamente. 

29) Os servidores serão designados pelo Diretor-Geral, por indicação 
da Diretora da Subsecretaria de Pessoal, para o exercício das funções ora 
criadas. 

39) Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 23 de janeiro de 1981. -Alexandre Costa, Primeiro

Secretário. 

ATO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
N• 3, DE 1981 

O Primeiro-Secretário do Senado Federal, no uso de suas atribuições re
gimentais e à vista da absoluta necessidade do serviço, expostas pelo dirigente 
da Subsecretaria Técnica de Operações e Manutenção Eletrônica, resolve: 

Art. i"' São criados, em caráter temporáriO e experimental, na Subse
cretaria Técnica de Operações e Manutenção Eletrônica do Senado Federal, 
11 (onze) Setores Técnicos, com as seguintes atribuições: 

a) Na Seção de Manutenção; 

SETOR I - EDIFICIO PRINCIPAL 

Manutenção do equipamento do Plenário, Taquigrafia, Sala de Impren
sa, Sistema de Sonorização e Chamada da Chapelaria e demais tarefas corre-· 
latas. 

BLOCO A/4 
Manutenção dos __ equipamentos das Comissões Técnicas, Sistema de So

norização e demais tarefas correlatas. 

SETOR II - ANEXO I 

Manutenção dos _tranSmissores, Central de Som, Sistema de Sonori
zação, Irradiante (antenas), Recepção e demais tarefas correlatas. 

SETOR li!- BLOCO "A" 

Manutenção das Comissões-Têcnica.S, Sistema de Sonorização, Chama
da da Garagem, Central de Som e demais tarefas correlatas. 

SETOR IV - BLOCO "B" 

Manutenção do Auditório Petrônio Portella, Central de Som, Comissões 
Técnicas, Sistema de Sonorização, Tradução Simultânea, Estúdios de Gra
vação, CCTV e demais tarefas correlatas. 

AUDIOVISUAL 

Manutenção dos Equipamentos de audio_visual e Cabine de Cinema e de
mais tafefas cOrrelatas. 

SETOR V- ATENDIMENTO EXTERNO 

Residência Oficial, Eventos_externos, Rádios dos carros oficiais, Sistema 
de Chamada da Garagem, Linhas para CEGRAF, PRODASEN, Palãcio do 
Planalto, Agência Nacional, Rádio Nacional e demais tarefas correlatas. 

b)- Na Seção de Operações: 

SETOR I - EDIFICIO PRINCIPAL 

Gravações das Sessões Plenárias do Senado e Congresso, Confecção de 
mapas de gravação, Operação de som referente às Sessões do Senado, sonori
zação do Edifício Principal, música ambiente, sonorização do Programa Voz 
do Brasil, atendimento a eventuais consuitas da Divulgação e da Taquigrafia 
e demais tarefas correlatas. 

SETORES 11 - TRANSMISSORES 

Testes no equipamento, nas línhas de transmissão para a Agência Nacio~ 
nal e Rádio Nacional, transmissão da Voz do. Brasil, noticiáriosjornalfsticOS, 
sono_riz_ação para o Anexo I, atendimento à Divulgação, música ambiente e 
demais ta.refas correlatas. 

ESTUDIOS DE GRAVAÇAO 

Gravação da Voz dO Brasil,- das SessOes Plenárias do Senado e do Con
gresso, de avisos internos, de entrevistas para recesso, de noticiário jornalísti
co, sonorização dos blocos A e B, atendimento a consultas dos redatores da 
Voz do Brasil e demais tarefas -correlatas. 

SETOR li! - COMISSOES TECNICAS 

Gravação das Comissões Técnicas, Mistas e de CPI's, Cobertura de 
quaisquer reuniões realizadas nas salas de Comissões, confecção de mapas de 
gravação, operação de som nas mesas de áudio, atendimento à Taquigrafia, 
sonoriZação de cerimônias externas e demais tarefas correlatas. 

SETOR IV- COPIAS DE GRAVAÇÁO 

Gravação de cópiaS para os Senhores Senadores, Presidência, Primeira
Secretaria, Secretaria de Comissões, Arquivo Histórico, confecção de mapas 
de gravação e demais tã.refas correlatas. 

ARQUIVO HISTORICO 

Atendimento a co_nsuJtas, confecção de mapas de controle das Sessões 
Históricas, confecção de fichas individuais e demais tarefas correlatas. 

SETOR V - AUDIOVISUAL 

Gravação das reuniões do Auditório Petrônio Portella, operação nas 
mesas de áudio do Auditório, confecção de mapas de gravação, operação- no 
equipamento cinematográfico e demais equipamentos de audiovisual, atendi
mento às Comissões Técnicas, Inclusive em serviços externos, operação de 
som no sistema de tradução simultânea e demais tarefas correlatas. 

c) Na Seção de Projetas e Instalações Eletrônicas: 

SETOR DE LABORATORIO TECNICO DE ELETRONICA 

Incumbido _de realizar medições de circuitos eletrônicos em todos os se-
tores e de manter em perfeito funcionamento os equipamentos do labora
tório, entre outras funções (J_ue lhe forem determinadas. 

Art. 29 Cada Setor será chefiado por um servidor, a ser designado 
pelo Diretor-Geral, por indicação do diretor do órgão, aos quais será pagare
tribuição acessória mensal correspondente ao símbolo FG-2. 
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Art. 39 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 17 de fevereiro de 1981.- Senador Alexandre Costa, 

Primeiro-Secretário. 
ERRATA 

No DCN (Seção II), de 6-12-80, pâgina n• 7801 
I• coluna, 
Onde se lê: 
Projeto de Lei da Câmara n' 73, de 1980 (n' 3.598/80, na Casa de ori

gem), de iniciativa do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que cria o 
Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato 
Grosso do Sul, e dá outras providências. Sessão: 19-12-80. 

Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara n• 60, de 1977 (n' 397-Cj15, na 
Casa de origem), que autoriza o Poder ExecutiyO a institUir a Fundação Na-

cional para o Menor Excepcional - FUNAEX, e dã outras providências. 
Sessão: 3-12-80. Extraordinária. 

Leia-se: 

Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 73, de 1980 (n' 
3.598/80, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente do Tribunal Supe
rior Eleitoral, que cria o Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Re
gional Eleitor31 de Mato Grosso do Sul, e dá oUtras providências, Sessão: 19-
12-80. 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 60, de 1977 (n9 
397-C/75, na Casa de origem}, _que autoriza o Poder Executivo a instituir a 
Fundação Nacional para o Menor Excepcional - FUNAEX, e dá outras 
providências. Sessão: 3-12-80. Extraordinária. 

ATAS DE COMISSÃO 

COMISSAO DIRETºJ{A 

25• Reunião Ordinária, Realizada a IS de Dezembro de 1980 

Sob a Presidência do Senhor Senador Luiz Via_n_a, e com a presença dos 
Senhores Senadores Alexandre Costa, Primeiro-Secretârio, Gabriel Hermes, 
Segundo-Secretário, Lourival Baptista, Terceiro-Secretário, e Gastão MUller, 
Quarto-Secretário, às dez horas do dia 15 de dezembro de 1980, reúne-se a 
Comissão Diretora do Senado Federal. 

Deixam de comparecer, por motivos justificados, _os Senhores Senadores 
Nilo Coelho, Primeiro-Vice-Presidente, e Dinarte Mariz, Segundo- Vice
PreSidente. 

O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e concede a palavra ao 
Senhor Primeiro-Secretário, que aborda o problema do aumento do funcio
nalismo e dos subs[dios dos Senhores Senadores. __ 

Esclarece Sua Excelência que, pelo Decreto-lei n9 1.820, de 1 I de de
zembro de 1980, os Valores dos vencimentos do funcionalismo, inclusive sa
lários e proventos, foram reajustados, sendo que a primeira parcela a partir 
de 19 de janeiro de 1981. A seguir, Sua Excelência informa ter incuinbido a 
Assessoria do Senado de realizar os estudos e a preparação de um Ato da Co
missão Diretora, a exemplo do que ocorreu no reajustamento anterior, para 
ser submetido ao exame e deliberação da Comissão Diretora. Após examina
da a minuta de Ato, os membros da Comissão Diretora, à unanimidade dos 
presentes, aprovam o reajustamento, vez que idêntico ao dos servidores do 
Poder ExecutivO e asSinam o Ato, que irâ à publicação. 

Em seguida, o Senhor Primeiro-Secretário cqmunica que idêntico proce
dimento foi adotado em relação aos subsídios dos Senhores Senadores que, 
em face de disposição legal, são reajustados sempre que ocorrer o dos funcio
nários e na mesma proporção. A minuta de Ato é aprovada à unanimidade 
dos presentes e vai à publicação. 

Nada mais hayendo a tratar, às dez horas e quarenta e cinco minutos, o 
Senhor Presidente declara encerrados os_. trabalhos, pelo que, eu, Lourival 
Baptista, Tetceiro-Secretãrió, lavrei a presente Ata, que, assinada pelo Se
nhor Presidente, vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretor-a, 15 de dezembro de 1980.- Luiz Viana, Pre
sidente. 

1• Reunião Ordiná_rí_a, Realizada a 14 de janeiro de 1981 
Sob a Presidência do Senhor Senador Lui,2; Viana, Presidente, e com a 

presença dos Senhores Senadores Alexandre Costa, Primerro-Secretário, 
Gabriel Hermes, Segundo-Secretário, Lourival Baptista, Terceiro-Secretário, 
e Gastão MUller, Quarto-Secretário, às dezessete horas e quinze minutos do 
dia catorze de janeiro de mil novecentos e oitenta e um, reúne-se a Comissão 
Direto-ra do Senado Federal. - -

Deixam de comparecer, por mo ti vos justificados, os Senhores Senadores 
Nilo Coelho, Primeiro-Vice-Presidente e Dinarte Mariz, Segundo-Vice
Presidente. 

O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e concede a palavra ao 
Senhor Primeiro-Secretário, que trata dos seguintes assuntos: 

19) Expediente em que o Senhor Diretor-Geral encaminha exposição do 
Diretor da Subsecretaria Financeira, na qual, após esclarecer que em face da 
efetivação do encerramento contãbil do exercício financeiro de 1980 e a trans.:
ferência de todos os saldos para a Conta 9.0.0.0 -_Extraorçamentária, solici
ta a competente autorizaçãO sup-erior pafá classificar, no corrente exercício, 
as despesas supervenientes na conta mencionada. O Senhor Diretor-Geral, 
em seu expediente, informa que esse procedimento tem sido praxe de todas as 
Administraçõea. O Senhor Primeiro-Secretário comunicã, ainda, que, na au
sência dos membros da Comissão Diretora, autorizou a adoção da providên-

cia solicitada e que, agora, submete o assunto à apreciação da Comissão Di
retora, nos termos âO RegimentO. A matéria é aprovada, referendado o ato 
do Senhor Primeiro-Secretário, ~ unanimidade dos presentes. 

29) Processo em que o servidor Affonso Lucci, aposentado, opta pela.~ 
vantagens do art. 405, item IV, parágrafo 29, do Regulamento Adrninistrativc 
do Senado Federal, por preencher as condições necessárias à percepção d(l 
acréscimo de 20% sobre seus proventos. O Senhor Primeiro-Secretário esclaR 
rece que a socilitação foi analisada pelos órgãos administrativos competentes, 
dos quais mereceu pareceres favoráveis, inclusive do Conselho de Adminis
tração. A ComissãO Diretóra, à vista ae jurisprudência firmada pelo Egrégio 
Tribunal de Contas da União e considerando as reiteradas él.ec_isões da Admi
nistração Pública Federal, bem assim a legislação aplicável à espécie, aprova 
o requerido. 

39) Expediente em que o Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro solicita que a funcionãria Aurea Carneiro da Cunha, Ta
quígrafo Legislativo, Classe Especial, permaneça à disposição daquela As
sembléia. A Comissão Diretora, tendo em vista o disposto n_o parágrafo 19 do 
art. 501 do Regulamento, autoriza a disposição até 60 (sessenta) dias após o 
término da atual gestão. 

49) Expediente em que o Senhor Senador Orestes Quércia solicita o exa
me da possibilidade de o Senado Federal requisitar, serri ânus, quatro funcio
nários da Prefeitura Municipal de Campinas, São Paulo. A Comissão Direto
ra, à vista de disposição regimental, indefere ó pedido. 

Com a palavra, o Senhor Segundo-Secretário emite parecer favorãvel às 
contas da Administração do Senado Federal, relativas ao 39 trimestre de 1980 
(Processo o<? 003949800)_. A ComissãO Diretora, à unanimidade dos presentes, 
aprova as contas, que serão remetidas ao Tribunal de Contas da União. 

A seguir, o Senhor Segundo-$ecretário aborda o problema do servidor 
Milton Trindade Filho que, há longos anos, vem prestando serviços, como 
médico, na Subsecretaria de Assistência Médica e Social sem, no entanto, es
tar posicionado como Médico, mas, sim, como Assistente Legislativo. O Se
nhor PrimeiroRSecretário esclarece que se trata de uma situação que só pode 
ser resolvida nos termos da Resolução n9 25, de 1979, pela ascensão funcio· 
nal, mas que iÕexisie vaga, no momento, de Médico. Outra solução aventada, 
a de ser o profissional contratado pelo regime jurídico da CLT, provou não 
ser adequada, vez que o servidor teria prejuízo financeiro. 

Com a palavra, o Senhore Presidente despachou, ao Senhor Primeiro
Secretário, o Processo n<? 004936 80 9, relativo ao funcionãrio Nelter Lula de 
Queíroz Santos, internado com urgência. 

O Senhor Presidente, a seguir, aborda O problema contido no Processo 
n9 004963 80-6, pelo qual o Presidente da Associação dos Deficientes Físicos 
de Brasília - ADFB, solicita uma ajuda financeira para quitar compromis
sos assumidos quando da realização dos VI Jogos Nacionais sobre Cadeiras 
de rodas e o I Encontro Nacional de Entidades de Pessoas Deficientes. A visM 
ta da informação da Diretoria-Geral de que, segundo a Subsecretaria Finan
ceira. se a alta administração da Casa determinar, a despesa poderâ ser classi
ficada na Conta 9.0.0.0. - Saldo de _Exercícios Anteriores, cuja movimen
tação depende de autorização da Comissão Diretora, o Senhor Presidente 
submete a matéria ao exame dos membros da Comissão Diretora, com o seu 
parecer favorável. Após detidamente examinado o processo, a Comissão Di
retora, à unanimidade dos seus membros. autoriza a concessão da ajUda soli
citada, pela Conta 9.0.0.0. 

A seguir. Sua Excelência comunica ter solicitado ao pintor Sérgio Telles 
informações sobre os preços dos seus quadros, vez que desejava adquirir um 
para o Salão Nobre do Senado Federal, um recêm-remodelado. Dá ciência 
aos membros da Comissão Diretora dos preços dos vários quadros seleciona-
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dos pelo Pintor. O que mais agradou foi o quadro .. Mercado em Luanda", 
óleo sobre tela, medindo 1,50 x 1,30 cm, no valor de Cr$ 600.000,00. A Co
missão Diretora, à unaf.t"imidade dos presentes, aprova a aquisição e autoriza 
a adoção das providências cabíveis. 

Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e quinze miriu-tos, o Se
nhor Presidente declara encerrados os trabalhos, pelo que eu, Lourival Bap
tista, Terceiro-Secretário, lavrei a presente Ata, que, -assinada pelo Senhor 
Presidente, vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 14 de janeiro ·de 1981.- Luiz Viana, Presi
dente. 

2• Reunião Ordinária, realizada a 23 de fevereiro de 1981. 

Sob a Presidência do Senhor Senador Luiz Viana, e com a presença dos 
Senhores Senadores Nilo Coelho, Primeiro-Vice-Presidente, Djnarte Mariz, 
Segundo-Vice-Presidente, Alexandre Costa, Primeiro-Secretário, Gabriel 
Hermes, Segundo-Secretário, Lourival Baptista, Terceiro-Secretário e Gastão 
Müller, Quarto-Secretário, às dezesseis horas do dia vinte e três de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e um, reúne-se a Comissão Diretora do Senado 
Federal. 

O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e concede a palavra ao 
Senhor Primeiro-Secretário, que relata os seguintes assuntos: 

1') Processos n's PD-042480 1 e PD-061780 4, pelos quais o PRODA
SEN encaminha Balancetes e Demonstrativos Contãbeis dos Sistemas Orça
mentário, Financeiro e Patrimonial do FUNDAS EN, relativos aos 29 e 39 tri
mestres do ano de 1980. O Senhor Primeiro-Secretário esclarece que as pres
tações de contas encontram-se na mais perfeita ordem e opina pela sua a pro~ 
vação. A Comissão Diretora, à unanimidade dos presentes, aprova as pres
tações de contas do FUNDASEN. 

2' Requerimento emque a funcionãria GENOVEVA A YRES FER
REIRA DIAS, Técnico Legislativo, Classe Espechd, do Quadro Permanente, 
solicita autorização para ausentar-se do País, pelo prazo de doze meses, para 
realizar pesquisa científica nas áreas legislativa e institucional. Solicita, ainda, 
a funcionária, que seu afastamento seja enquadrado na hipótese prevista nos 
arts. 296, inciso IX, 384, inciso IV, e 388 do Regul.amento Administrativo d? 
Senado Federal. A Comissão Diretora, à unanimidade dos presentes, auton
za o afastamento, considerando aplicável à hipótese o disposto no art. 296, 
inciso IX, do Regulamento Administrativo. 

A seguir, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Segundo~ 
Secretário, que emite parecer sobre a Prestação de Contas da Administração 
do senado Federal, relativa ao 49 trimestre de 1980. Esclarece o Relat.or que 
as contas se apresentam na mais perfeita ordem e obedecem aos preceltos le
gais aplicáveis à espécie. A Comissão Diretora, à unanimidade dos presentes, 
aprova as contas sob exame. . _ . _ 

Com a palavra, o Senhor Presidente submete à aprectaçao da Co~tssao 
Diretora os seguintes casos: 

19) Requerimento em que o Governador do Estado do Piauí solicita 
seja colocado à disposição daquele Governo o Senhor CRISTOVAO AU
GUSTO SOARES DE ARAUJO COSTA, s-ervidor do PRODASEN, com 
todos os direitos e vantagens do seu cargo de origem. O Diretor-Executivo do 
órgão informa que a solicitação em causa contraria _o disposto no parágrafo 
511 do art. 485 da Resolução n9 58, de 1972, com a redação dada pela Reso
lução n9 57, de 1976. Esclarece que, na hipótese da Comissão Diretora desejar 
atender ao requerido, a forma mais adequada seria a de o servidor s_olicitar li
cença sem vencimentos, na forma do Regulamento do PRODASEN. A Co
missão Diretora, à u-nanimidade dos presentes, aprova a sugestão e opina 
pela concessão da licença, sem ônus para o Senado. 

29) Processo n'i' PD- 010080 2, pelo qual a Secretaria_ da e~tinta ARE
NA solicita providências no sentido de ser retira~o ? _termmal mstalado na 
Secretaria-Geral do Partido e pertencente ao PRODASEN. O Diretor
Executivo do PRODASEN informa a existêncía de um débito, de Cr$ 
1.631.843,88 e propõe, face à extinção do Partido, sej_a o mesmo considerado 
insubsistente, com baixa nos registras contábeis do FUNDAS EN. Neste sen
tido é, também, o parecer do Senhor Primeiro-Secretário. A C~missão Di_re
tora, à unanimidade, autoriza, de acordo com os pareceres, seJa dado ba1xa 
nos registros contábeis do FUNDASEN do referido débito. 

39) Solicitação do Senhor Senador Benedito Ferreira, no sentido de s~r 
renovada a disposição do Senhor SEBASTIAO UMBELINO LOBO, sem
dor do IPEA, para sem prejuízos do salãrio, direitos e vantagens, prestar ser
viços à Comissão de Transportes, Corni.inicações e Obras Públicas do Sena
do. A Comissão Diretora, ã vista da informação da Subsecretária de Pessoal 
de que nenhum registro existe naquela Subsecretaria de requisição ~o men-

cionado servidor e considerando a proibição contida nos arts. 441 e 424 do 
Regimento Interno, iridefere o pedido. 

4') Processo n• 004799 80 1, pelo qual PRODIC - Produções Dino 
Cazzola Ltda. apresenia proposta para produção de um docurnentãrio cine~ 
matográfico sobre as atividades do Senado Federal. A vista da inexistência de 
recursos, a proposta é rejeitada. 

59) Processo n9 000300 81 O, em que o Partido Democrático Republica
no solicita a irripressão de 6.000 exemplares da obra uPedro Aleixo -Teste
munhos e Missões". O Requerimento esclarece que o ex-Presidente Petrônio 
Portelia, em 1978, autorizou o CEGRAF a imprimir 10.000 exemplares da 
mencionada obra, dos quais somente 4.000 foram impressos, ficando os r.es~ 
tantes para agora. A Comissão Diretora, ã Unanimidade dos presentes, dectde 
honrar a autorização concedida anteriormente pelo ex·Presidente Petrônio 
Portella e determinar ao CEG RAF que imprima os 6.000 exemplares restan-
tes. 

69) Processo n9 004379 80 2, pelo qual o Parlamento Latino Americano 
- Grupo Brasileiro, solicita, tehdo em vista a realizaçãO em janeiro, da reu
nião conjunta do Parlamento Latino Americano, e o Parlamento Europeu, 
urna suplernentação de Cr$ 1.000.000,00. A Subsecretaria Financeira, em 
1980 informa da inexistência de recursos, salientando que a dotação prevista 
para 'o referido Grupo, para o exercíCio de 1981, é de Cr$ 1.600.000,00, dis
ponfVeis nos priineiros dias de janeiro. A Comissão Diretora, considerando o 
decurso do prazo e que, em janeiro do corrente ano, nenhuma solicitação ex
tra foi feita, bem assim a inexistência de recursos à época, determina o arqui
vamento do ProcesSo, que poderá ser melhor examinado pela próxima Co
missão Diretora. 

79) Ato da Comissão Diretora, cornplemeiltar a Ato anterior, que 
transformou claros de lotação. A Comissão Diretora, à unanimidade dos pre-
sentes, aprova o Ato, que, assinado, vai à publicação. . 

O Senhor Segundo-Vire-Presidente usa da palavra para propor seja con
signado em Ata voto de louvor ao Senhor Presidente e ao Senhor Primeiro
Secretário, destacando a eficiente ação de ambos. O primeiro, pelo sempre 
demonstrado amor ao regime democrático e pelo seu feitio conciliador, fato
res que compõem a sua personalidade de homem público, cujo mérito é por 
todos reconhecido e admirado. O segundo, pela sua eficiência, pela sua visão 
construtiva, pelo seu dinamismo, marcando a história da Administração da 
Casa com a sua ação de tal forma que, raramente, em futuras oportunidades, 
outros poderão produzir tantos beneficias. 

O Senhor Terceiro-Secretário usa da Palavra para fazer sUas as proferi
das pelo Senhor Segundo-Vice-Presidente, ressaltando a grande dedicação e 
esforço dados pelo Senhor Presidente em prol do regime democrático, e pelo 
Senhor Primeiro-Secretário, propiciando, com o seu grande elan e esforço 
pessoal, melhores e mais condignas instalações físicas para o Senado Federal, 
além de, ambos, realizarem grandes melhoramentos na ãrea de Pessoal. 

O Senhor Primeiro-Secretário, a seguir, afirma que o Senhor Segundo-, 
Vice-Presidente tem grandes e excelsas virtudes, dentre as quais a de ser hu
milde, pois, quando_ exerceu a Primeira-Secretaria, foi tão dedicado e din~mi

, co quanto ele. Declara-se, ainda, emocionado com as palavras profendas 
pelo Senhor Segundo-Vice-Presidente e lembra que foi por intermédio dele 
que veio para o Senado o Engenheiro Adriano Bezerra de Faria, atual Dire
tor da Subsecretaria de Engenharia, cujos trabalhos e colaboração foram 
inestimáveis na concretização das obras realizadas. 

O Senhor Presidente, usando da palavra, agradece o voto de louvor, 
apoiado por todos os presentes, e declara não poder deixar de manifestar, 
com sinceridade, o agradecimento que deve a todos pela colaboração presta
da para que a Mesa pudesse marcar sua posição. Nada de suntuário ou faus
toso foi realizado e tudo com a inexcedível colaboração, iniciativa e trabalho 
do Senhor Primeiro-Secretário, que marcou a sua ação como uma das mais 
eficientes e laboriosas do Senado, da qual todos foram beneficiários. Recorda 
que durante os dois anos da atual gestão não houve, em setor algum, qual
quer censura da imprensa, do público e dos colegas. Foi feito o que era preci
so, até mesmo dentro de um sentido de modéstia. Agradece, finalmente, o Se
nhor Presidente, o bom convívio entre todos os membros da Comissão Dire
tora, do qual sentirá saudades. 

Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas, o Senhor Presidente de
clara encerrados os trabalhos, pelo que, eu, Lourival Baptista, Terceiro
Secretário, lavrei a presente Ata que, assinada pelo Senhor Presidente, vai à 
publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 23 de fevereirO d6 1981.- Luiz Viana
Presidente. 
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Presidenfe: 
1,11-Vice-Presidenfe: Aloysio Chaves 
2~'-Vice-Presidente: Hugo Rcimos 
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Líder 
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4. Mauro Benevides 

Assistente: Leda Ferreira da Rocha - 211-3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 

local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO OE ~CONOMIA - (CE) 
{11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: T eotônio Vilela 
Vice·Presidente: Roberto Saturnino 

Suplentes 

1. Arnon de Mello 
2. Bernardino Viana 

3. José Lins 
4. lenoir Vergas 
,5. Milton Cabral 
6. Benedito Caneles 

7. luiz Cavalcante 

1. Roberto Saturnino 
2. Teotônio Vilela 
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COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Calmon 
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Titulares Suplentes 

1. João Calmon 1. José lins 

2. Tarso Outra 2. Arnon de Mello 
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Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - 211~3492 
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Titulares 
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local: Sala "Clóvis Bovilácqua" - Anexo H 
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Assistente: Carlos da Fonseca Broga - -211~3496 

Reuniões: Quartas-feiras, às 11 :00 horas 
Local: Sala do Anexo "8" 
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COMPOSIÇÃO 
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2. Almir Pinto 2. João lúcio 
3. Amaral Furlan 3. Aderbal Juremo 
4. Amoral Peixoto 4. Josê Sarnoy 
5. Benedito Canelas 5. Murilo Badaró 
6. Jutahy Magalhães 
7. lenoir Vergas 
8. Moacyr Dolla 
9, Raimundo Parente 

10. Saldanha Cerzi 

I. José Richa 
2. Oreste5 Quércia 
3. Itamar franco 
4. Evandro Carreira 
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i , Aftonso Camargo 
2. Evelasio Vieira 
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2. Jalson Barreto 
3. Humberto lucena 

1. Gilvan Rocha 
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Rovniõo~~ Qulnta.s·feira5, às 11:00 horas 
Local: Sola "Rui Barbosa 
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6. Aderbal Juremo 
7. AliT':~ Pinto 
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Quarta-feira 2:5 001:5 

I. Paulo Brouard 1. Marcosfreiro 
2. Nelson Cãriieiro 2. Mauro Benovidos 
3. Itamar Franco 3. Leite Chaves 
4. Jos6 Richa 
5. Amarql Peixoto 
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President.: Gilvan Rocha 
Vico--Presidente: Henrique Santillo 

Titulares Suplentes 

1. lamento Júnior 1. Saldanha Dorzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kalume 
3. Alberto Silva 3. Benedito Canelas 
4. José Guiomard 

1. Gilvan Rocha 1. Josó Richa 
2. Henrique Santillo 2. Adalberto Sena 
3. Jaison Barreto 

Assistente~ Lêda Ferreira da Rocha - 211·3499 
Reuniões: Quinta5·foiras, às 10:30 horas 
Local: Sola "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO OE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kalume 
Vice·Prosidente: Mouro Benevldes 

Titulares Suplentes 

1. Jorge Kalume 1. Rei mundo Parente 
2. luiz Cavalcante 2. Amoral Furlan 
3. Murilo Bodar6 3. José Guiomard 
4. Benedito Ferreira 

1. Mauro Bonevides 1. Cunha Limo 
2. Agenor Maria 2. Jaison Barreto 
3. Or8stes Quércia 

Assistente: Marcelino dos Santos Cariíello - 211-3499 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO OE SERVIÇO PÜBLICO CIVIL - (CSPC) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evandro Carreira 
Vice-Presidento: Humberto Lucena 

Titulares Suplentes 

1. Raimundo Parente 1. Affonso Camargo 
2. Luiz Fernando Freire 2. Pedro Pedr~nian 
3. Bernardino Viana 3. Aderbal Juremo 
4. Alberto Silva 
1. Evandro Carreira 1. Orestes Qucircia 
2. Humberto Lucena 2. Evelósio Vieira 
3. lázaro Barboza 

Assistente: lêdo Ferreiro do Rocha - 211-3499 
Reuniões: Quintos-feiras, às 9z30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 



0016 Ouarta-fPira 25 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 

E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente! Benedito Ferreira 
Vice-Presidente: Vicente Vuolo 

.Suplente5 

1. Benedito Ferreira - 1. Passos P6rto 
2. Vicente v_uolo 2. Lamento Júnior 
3. Pedro Pedrossian 3. Alberto Silva 
4. Affonso Ccimorgo 

1, Evandro Carreira 
2. Lázaro Barboza 
3. Orestes Quérda 

1. leite Chaves 
2, Agenor Maria 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - 211-3499 

Reuniões: Terc;;arfeiras, à5 10:00 horas 

local: Sala "Ruy Barbcsa" - Anexo ll 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS 

Chefe: Alfeu de Olivltira 
Local: Anexo 11 - Térreo - 211-3507 

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

Fevereiro de 1981 

C) SERVIÇO DE COM!SSOES ESPECIAIS E DE INQUÉRITO 

Chefe: Cleide Maria B. F. Cruz 
Local: Anexo li - Térreo- 21 1·3511 
Assistentes: 
Elizabeth Gil B. Vianna - 211-3510 
Nadir da Rocha Gomes- 211-3508 
Haroldo P, Fernandes - 211-3512 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HQRAS 

10,00 

HORAS 

Q9,3Q 

10,00 

10,30 

li,OQ 

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

TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

RUYBARBOSA MARCELINO C.F. 
ClóVIS BEVILÁCQUA 

C.T. Ramal-4154 Ramal- 4139 GUILHERME 

CLÓVIS BEVIlÁCQUA 
09,30 

GUILHERME 
RUY BARBOSA 

C.A.R. 
Ramal- 4139 

C.S.P.C. 
Ramal-4154 

LEOA 

QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.e. ANEXO"B" S~RGIO 

C.S.N. 
RUY BARBOSA CARLOS 10,00 
Ramal-4154 RUY BARBOSA 

C.D.F. 
Ramal- 4154 

LEOA 
CLÓVIS BEVIlÁCQUA PAULO 

C.C.J. 
Ramal- 4139 ROBERTO RUY BARBOSA 

10,30 C.S: 
Ramal- 4154 

LtOA 

C.A. ~Y.l ~ARBOSA S~RGIO 
Ramal- 4154 11,00. C.L.S. 

CLÓVIS 8EVILÁCQUA 
LEI LA 

ANEXO"B" 
Ramal-4139 

C. E. 
Ramal- 3888 

FRANCISCO 
CLÓVIS·BEVIlÁCQUA 

12,00 C. R. FÁTIMA 
RUY BARBOSA 

Ramal-4139 

C.R.E. 
Ramal- 4154 LEI LA RUI BARBOSA 

li ,oo C.M. CARLOS 
Ramal-4154 

C.M.E. ANEXO"B" CARLOS 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
1- ATA DA I• SESSÃO, EM 9 DE MARÇO DE 1981 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República 

Restituindo autógrafos de Projetas de Lei sancionados: 

N• 1/81 (n• 627/80, na origem), de 9 de dezembro-de 1980, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 78, de 198() (n• 3.749/80, na Casa de ori
gem), que autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Minístério do Interior, 
um crédito especial até o limite de Cr$ 350.000.000,00 (trezentos e cin
qíienta milhões de cruzeiros), para o fim que especifica. (Projeto que se 
transformou na Lei n• 6.875, de 9 de dezembro de 1980.) 

N• 2/81 (n• 628/80, na origem), de 9 de dezembro de 1980, referen
te ao Projeto Lei da Câmara n• 84, de 1980 (n• 4.023/80, na Casa de ori
gem), que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério das Relações 
Exteriores o crédito especial até o limite de Cr$ 664.000.000,00 (seiscentos 
e sessenta e quatro milhões de cruzeiros), para o fim que eSpecifica. (Proje
to que se transformou na Lei n• 6.876, de 9 de dezembro de 1980.) 

N• 3/81 (n• 629/80, na origem), de 9 de dezembro de 1980, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 87, de 1979 (n• 363/79, na Casa de ori
gem), que restabelece direito de servidores públicos, no caso que especifi
ca. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.877, de 9 dezembro de 1980.) 

N• 4/81 (n• 630/80, na origem), de 9 de dezembro de 1980, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 82, de 1980 (n• 3.897/80, na Casa de ori
gem), que cria, na carreira do Ministério Público do Distrito Federal e na 
do Ministério Público dos Territórios Federais, os cargos que especifica. 
(Projeto que se transformou na Lei n• 6.878, de 9 dezembro de 1980.) 

N• 5/81 (n• 631/80, na origem), de 9 de dezembro de 1980, reforente 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 71, de 1980 (n• 3.153/80, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre o cancelamento de penas disciplinares. (Projeto 
que se transformou na Lei n• 6.879, de 9 de dezembro de 1980.) 

N• 6/81 (n• 632/80, na origem), de 9 de dezembro de 1980, referente 
ao Projeto de Lei n• 30, de 1980-CN, que dispõe sobre o Estatuto dos Mili
tares. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.880, de 9 de dezembro de 
1980.) 

N• 7/81 (n• 633/80, na origem), de 9 de dezembro de 1980, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n/ 30, de 1980 (n• 2.073/79, na Casa de ori
gem), que autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrâria - INCRA, a doar os imóveis que menciona. (Projeto que se 
transformou na Lei n• 6.881, de 9 de dezembro de 1980.) 

N• 8/81 (n• 634/80, na origem), de 9 de dezembro de 1980, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 27, de 1980 (n• 2.568/80, na Casa de ori
gem), que autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária- INCRA, a doar o imóvel que menciona. (Projeto que se trans
formou na Lei n• 6.882, de 9 dezembro de 1980.) 

N• 9/81 (n• 635/80, na origem), de 9 de dezembro de 1980, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 149, de 1978 (n• 5.721/78, na Casa de ori
gem), que autoriza a alienação de bens imóveis da União, situados na ãrea 
urbana de Guajará-Mirim, no Território Federal de Rondônia, e dá ou
tras providências. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.883, de 9 de de
zembro de 1980.) 

N• 10/81 (n• 636/80, na origem), de 9.de dezembro de 1980, referente 
ao Projeto de Lei do Senado n• 130, de 1973 (n' 465/75, na Câmara dos 
Deputados), que altera dispositivos da Lei n• 4.215, de 27 abril de 1963, 
que dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. (Projeto 
que se transformou na Lei n• 6.884, de 9 de dezembro de 1980.) 

N• 11/81 (n• 637/80, na origem), de 9 de dezembro de 1980, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 70, de 1980 (n• 2.641/80, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a inscrição de médicos veterinários militares nos 
Conselhos Regionais de Medicina Veterinária. (Projeto que se transfor
mou na Lei n• 6.885, de 9 dezembro de 1980.) 

N• 12/81 (n• 639/80, na origem), de 10 de dezembro de 1980, referen
te ao Projeto de Lei n'? 32, de 1980-CN, que altera a Lei n'? 6.708, de 30 de 
outubro de 1979, que dispõe sobre a corrcção automática dos salários, 
modifica a política salrial, e dâ. outras providências. (Projeto que se trans
formou na Lei n• 6.886, de 10 de dezelnbro de 1980.) 

N• 13/81 (n• 640/80, na origem), de 10 de dezembro del980, referen
te ao Projeto de Lei n• 34, de 1980-CN, que altera a legislação da Previ
dência Social Urbana, e dã outras providências. (Projeto que se transfor
mou na Lei n• 6.887, de 10 de dezembro de 1980.) 

N• 14/81 (n• 642/80, na origem), de 10 de dezembro de 1980, referen
te ao Projetó de Lei da Câmara n• 86, de 1980-Complementar (n• 153/80-
Complementar, na Casa de origem), que altera a rcdação do art. 69 da Lei 
Complementar n9 28, de 18 de novembro de 1975, e dá outras providên· 
cias. (Projeto -que se transformou na Lei Complementar n'~' 39, de 10 de de
zembro de 1980.) 

N• 15/81 (n' 646/80, na origem), de II de dezembro de 1980, referen
te ao Projeto de Lei da Câmara n• 76, de 1980 (n' 3.587/80, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a contagem do tempo de serviço 'prestado por ex
tranumerário, diarista ou tarefeiro, bem como pelo pessoal retribuído à 
conta dotação global, na forma que especifica, e dã outras providências. 
(Projeto que se transformou na Lei n• 6:890, de 11 de dezembro de 1980.) 

N• 16/81 (n• 647/80, na origem), de 11 de dezembro de 1980, referen
te ao Projeto de Lei da Câmara n• 94/80 (n• 3.360/80, na Casa de origem), 
que transforma a Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto 
Alegre ein Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto 
Alegre, e dâ outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n9 
6.891, de 11 de dezembro de 1980.) 

N• 17/81 (n• 648/80, na origem), de 11 de dezembro de 1980, referen
te ao Projeto de Lei da Câmara n• 46, de 1980 (n• 2.574/80, na Casa de ori-
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gem), que delcara de utilidade pública, para fins de desapropriação, ações 
da Companhia Pontagrossense de Telecomunicações - CPT. (Projeto 
que se transformou na Lei n• ,6.892, de 11 de dezembro de 1980.) 

N• 18/81 (n• 653f80, na origem), de 17 de dezembro de 1980, referen
te ao Projeto de Lei da Câmara n• 52, de 1980 (n' 3.143/80, na Casa de ori
gem), que dã nova redação aos arts. 184 e 186 do Código Penal, aprovado 
pelo Decreto-lei n' 2.848, de 7 de dezembro de l940.'(Projeto que se trans
formou na Lei n• 6.895, de 17 de dezembro de 1980.) 

De agradecimento de comunicação: 

N• 020/81 ,(n' 650/80; na origem), de 15 de dezembro de 1980, refe
rente à aprovação das matérias constantes das Mensagens da Presidência 
da República n•s 106, 155,247,418,491 e 584, de 1979; 071,082,344,379, 
381, 388, 389 e 466, de 1980; • 

N• 021/81 (n• 651/80, na origem), de 15 de dezembro de 1980, refe
rente à promulgação da Resolução n• 141, de 1980; 

N• 022/81 (n' 669/80, ria origem), de 29 de dezembro de 1980, refe
rente à promulgação da Resolução n• 131, de 1980; 

N• 023/81 (n' 670/80, na origem), de 29 de dezembro de 1980, refe
rente à promulgação da Emenda à Constituição n9 16; 

N• 024/81 (n' 001/81, na origem), de 8 de janeiro de 1981, referente à 
promulgação das Resoluções n•s 136, 138 e 140, de 1980; 

N• 025/81 (n' 00~/81, na origem), de 8 de janeiro de 1981, referente à 
aprovação das matérias constantes das Mensagens n9s 338, 357, 358, 359, 
414 e 415, da Rresidência da República; 

N• 026/81 (n• 036/81, na origem), de 9 de fevereiro de 1981, referente 
à promulgação da Emenda Constitucional nll 17; 

N• 027/81 (n• 037/81, na origem), de 9 de feverciio de 1981, referente 
à aprovação das matérias constantes das Mensagens n9s 208,210 e 212, de 
1978; 469, 470, 471, 472, 473, 474, 494, 500, 509, 510,' 522, 523, 525, 526, 
527 e 541, de 1980, da Presidência da RepúbliCa. 

Submetendo ao Senado a escolha de nomes indicados para cargos cujo 
prOl-'imento depende de sua-prévia aquiescência.-

- N' 19/81 (n• 47/81, na origem), relativa à escolha do Sr. Alberto 
Vasconcellos da Costa e Silva; Embaixador do Brasil junto à República da 
Nigéria", para, cumulativamente, exercer a funçãO de Emb3.ixa-dor do Bra
sil junto à República Popular do Beniti. 

- N9 29/81 (n'i' 44/81, na origem), referente à escolha do Doutor 
Clovis Rainalhete Maia para exercer o cargo de Ministro do Supfemo Tri· 
bunal Federal na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Carlos 
Thompson Flores. 

- N• 30/81 (n• 45/81, na origem), referente à escolha do DoUtor Vi
dai da Fontoura para exercer o ctlrgo de Mifiistro do-Tdbunal de Contas 
da União, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Gilberto 
Monteiro Pessôa. 

1.2.2- Oficios do Presidente do Supremo Tribunal Federal 

N9 S/01/81 (n• 93/80-P/MC, na origem), de 16 de dezembro de 1980, 
encaminhando ao Senado Fed~r-al cóPia d'O··acórCrao- proferido pelo Supre
mo Tribunal Federal nos autos do Rêcilrso Extraordin~rio n9 91.265-7, do 
Estado de São Paulo, o qual declarou a iilConstitucionafidada da àlínea 
"e) do art. 36 da Lei n• 752, de 29 de dezembro de 1975, do Município de 
Cosmorama, Estado de São Paulo. 

N• S/02/81 (n• 96/80-P/MC, na origem), de22 de dezembro de 1980, 
encaminhando ao Senado Federal cópia do acórdão proferido pelo Supre
ino Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nll91.53S-4, do 
Estado de São Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade do art. 204 
do Código Tributário do Município de -igarapava, São Paulo, da Lei n9 
921, de 26 de dezembro de 1977, e bem assim da Tabela I, anexa à referida 
Lei, que cuidam da Taxa de Licença para Localização. 

N9 S/03/81 (n' 97 /80-P/MC, na origem), de 22 de dezembro de 1980, 
encaminhando ~o Senado Federal cópia do acórdão pfoferido pelo SupreM 
mo Tribunal Federafnos autos do Recurso Extraordinário n'i' 91.293-2, do 
Estado de São Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade dos arts. 278 
e 279 da Lei n• 1.244, de 20 de dezembro de 197i, do Código Tributário do 
Município de Bebedouro, Estado de São Paulo. 

1.2.3 - Avisos do Ministro Chefe do Gabinete CivU da Presidência da 
Rep6blica 

N• 653-SUPAR/80, de 26 de dezembro de 1980, referente ao pedido 
de inforiliàções, de autoria do Senador Humberto Lucena, acerca do Pro
jeto de Lei n'i' 22, 1980-CN, que fixa a receita e a despesa da União para o 
exercício de 1981, Sub"iütexo do Ministério do Interior- Departamento 
Nacional de Obras Contra as Secas. -

N• 654-SUPAR/80, de 26 de dezembro de 1980, referente ao pedido 
de informações, de autoria do Senador Humberto Lucena, acerca do Pro
jeto de Lei n9 22, de 1980-CN, que fixa a Receita e a Despesa da União 
para o exercício de 1981, Subanexo do Ministério do Interior- Departa
mento Nacional de Obras Contra as Secas. 

1.2.4- Ofícios do Sr. !•-Secretário da Câmara dos Deputados 
Comunicando a aprovação da seguinte matéria: 

Nll 572, de 5 de dezembro de 1980, comunicando a aprovação da 
emenda do Senado ao Pr9jeto de _.Lei da Câmara n9 073, de 1980 (nll 
3.598/80, na origem), que ••cria o Quadro Permanente da. Secretaria do 
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Gro~so do Sul, e dá outras providên-
cias". -

Encaminhando autógrafo de projeto de lei sancionado: 

Nll 005, de 14 de janeiro de 1981, encaminhando autógrafo do Projeto 
de Lei da Câmara n• Sf, de 1979 (n•43If71, na orlgelli), que "dispõe sobre 
o exercíCio da profissão de Sociólogo, e dá outras prOvidênciaS''. (ProjetO 
que se transformou na Lei n• 6.888, de 10 de dezembro de 1980.) 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos df?S ~eguintes projetas: 

-Projeto de Lei da Câmara n•1/81 (n' 865/79, na Casa de origem), 
que assegura matrícula, nas escolas de qualquer nível, aos servidores que 
especifica, 

- Projeto de Lei da Câmara n• 2/81 (n• 3.899/80, de iniciativa do Se
nhor Presidente da República), que autoriza a criação de municípios no 
Território Federal de Rondônia, altera a Lei n9 6.44-8, de 11 de outubro de 
1977, e dá outras providências: 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 1/81 (n• 75/80, na Câmara dos 
Deputados), que homologa o ato do Conselho Monetãrio Nacional que 
autorizou a emissão de papel-moeda, no ano de 1979, no valor global de 
CrS 50.000.000.000,00, na forma do que dispõe o inciso I do art. 411 da Lei 
111' 4.595, de 31 de dezembro de 1964. 

1.2.5- ParecereS 
Referentes"- às- segúiiiiTs matérias: 

-Projeto de Lei da Câmara n• 87/80 (n' 3.898-B/80, na origem), que 
dispõe sobre o provimeirito db cargos de Juiz de Direito d_os Territórios, 
nas condições que menciona, e dá outras providências. 

-Oficio S'n' 8/80 (n' 360/80, na origem), do Governador do Estado 
de Pernambuco, .solicitando autorização do Senado Féderal, para contraw 
tar empréstimo no valor de US$ 25,000,000.00, ou o equivalente em outra 
moeda, destínado ao Desenvolvimento Agropecuário do Estado. 

-Ofício S-n• 39/80 (n• 36If80, na origem), do Sr. Governador do 
E~tado de Pernambuco, solicitando autorização para contraf4r operação 
de empréstimo externo, rio valor de USS 30,000,000.00, para aplicação no 
Complexo Industrial-Portuário de Suape. 

-Oficio S-n• 45/80 (n• 1.933/80, na origem), do Sr. Governador do 
Estado do Paraná, solicitando autorizaÇãO para contratar operação de 
empréstirrio-·externo, no valor deUS$ 80,000,000.00, para financiaf o Pro
jeto Integrado de Apoio ao Pequeno Produtor Rural- PRORURAL. 

-Mensagens n•s 263, 272, 275, 280, 284, 323, 324, 372 e 375/80, do 
Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral propostas para que as Prefeituras Municipais de Potirendaba (SP), 
Alterosa (MG), Bernardino Campos (SP), Coqueiral (MG), Franca (SP), 
o Governo do Estado do· Ceará e as Pr'?feituras Municipais de Fortaleza 
(CE), São Luís (MA) e Jaboatão (PE) sejam autorizadas a elevarem os 
montanteS de suas dívidas consolidadas. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 35/79 (n• 30-B/79, na Câmara 
dos Deputados), que aprova as Contas do Excelentíssimo Senhor Presi
dente da República, relativas.ao exercício de 1978. 

· · -Projeto de Resolução n• I f80, que altera o art. 243 do Regimento 
Interno do Senado Federal. 

-Mensagem n• 358/80, do Senhor Presidente da República subme
tendo à aprovação do Senado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Paineiias (MG) a elevar em Cr$ 11.571.000,00, o 
montante de sua dívida cOnsolidada, 

1.2.6- Comunicações da Presidência 
-Recebimento da Mensagem n• 28/81 (n• 43/81, na origem), pela 

qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado proposta do 
Sr. Ministro de Estado da Fazenda para que a Escola Superior de Edu
cação Física de Goiás - ESEFEGO, seja autorizada a realizar operação 
de crédito para os fins que especifica. ---
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-Recebimento do Ofício S-n• 4/81 (n• GG 21, na origem}, do Go
vernador do Estado da Paraíba, solicitando autorização do Senado Fede
ral. a fim de que aquele Estado possa realizar operação de empréstimo ex
terno, no valor que menciona, para o fim que especifica. 

-Recebimento de comunicação, durante o recesso parlamentar, do 
Sr. Senador Luiz Fernando Freire, que se ausentaria do País no período 
que menciona. 

1.2. 7 - Comunicação 

-Do Sr. Senador Luiz Fernando Freire, referente a sua filiação ao 
Bloco Parlamentar do Partido Popular. 

1.2.8 -·Leitura de Projetos 

-Projeto de Lei do Senado n• 1/81-Complementar, de autoria do 
Sr. Senador Itamar Franco, que veda a alteração dos casos de inelegibili
dades e das normas eleitorais ou partidârias, no período de 1 (um) ano 
imediatamente anterior à realização de eleições de âmbito federal, esta
dual e municipal. 

-Projeto de Resolução n9 14/81, de autoria da Comissão Diretora, 
que dâ nova redação ao art. 484 do Regulamento Administrativo do Sena
do Federal (Resolução n• 58, de 1972}, alterando a Resolução n• 57, de 
1976. . 

1.2.9- Comunicações 

- Dos Blocos Parlamentares do Partido Democrâtico Social, do Par
tido do Movimento Democrâtico Brasileiro e do Partido Popular, referen
te à indicação de seus respectivos Lideres. 

1.2.10- Requerimento-

- N• 2/81, de homenagens de pesar pelo falecimento do Sr. Deputa
do Wilmar Guimarães. AprovadO', após usarem da palavra no encaminha
mento de sua votação os Srs. Senadores Luiz Cavalcante, Henrique San~ 
tillo e Passos Pôrto-. 

I.l.1l- Comunicação da Presidência 

-Convocação de sessão extraordínãria a realizar·se hoje, às 15 ho-
ras e 20 minutos, com Ordem do Dia que designa. 

1.3- ENCERRAMENTO. 

2-ATA DA 2• SESSÃO, EM 9 DE MARÇO DE 1981 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Requerimentos 

- N<1s 3 a 5/81, de autoria dos Srs. Senadores José Sarney, José Lins 
e Aloysio Chaves, solicitando autorização do Senado Federal para inte
grarem a comitiva que acompanhará o Senhor Presidente da República à 
Colômbia. 

2.2.2 - Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n• 2/81, de autoria do Sr. Senador Pas
sos Pôrto. que institui a Adoção Trabalhista para menores na faixa etâria 
entre 12 e 18 anos incompletos, e dâ outras providências. 

2.3- ORDEM DO DIA 
- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n<1 31/79 (n" 

32/79, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Convêni.o sobre 
Transporte Internacional Terrestre, aprovado pela 8• Reunião de Minis
tros de Obras Públicas e Transporte dos Países do Cone Sul. Aprovada. Ã 
promulgação. 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 266/80, do Sr. Sen.a
dor Itamar Franco, que acrescenta inciso ao art. 171 do Código Penal, ins
tituído pelo Decreto-lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Aprovada. Ã 
Câmara dos Deputados. -

2.4- MAT~RIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO DIA 

-Requerimentos n<1s 3 a 5/81, lidos no Expediente. Aprovados, após 
parecer da Comissão competente, tendo o Sr. Senador Itamar Franco usa· 
do da palavra no encaminhamento da votação. 

2.5 -COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 

Convocação de sessão conjunta a realizar-se amanhã, -às 11 horas, 
com Ordem do Dia que designa. 

2.6- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA-- Malefícios do tabagismo. 

SENADOR ALMIR PINTO - Problemática da seca nordestina. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Situação em que se encontra 
o Nordeste brasileiro e, em particular, o Estado do Ceará. em face do fe
nômeno cíclico da seca. 

SENADOR CUNHA LIMA -Transcurso do 80• aniversário natali
cio do ex-Governador Argemiro de Figueiredo. 

SENADOR JORGE KALUME - Homenagem ao Senador Luiz 
Viana e aos demais membros da antiga Mesa Diretora da Casa, pelos rele
vantes serviços prestados ao Senado Federal. 

SENADOR JOSE LINS- Aspectos da estiagem que ora se verifica 
no· Nordeste e as providências adotadas pelo GC\verno para minorar seuS 
efeitos. 

SENADOR MAURICIO LEITE- Combate às secas do Nordeste e 
melhor aproveitamento das condições climâticas da Região. 

2.7- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO 

3-ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO 
N•s 10 e 11, de 1981 

4-PORTARIA DO SR. PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
N• 14, de 1981 

S-PORTARIA DO SR. DIRETOR-GERAL 
N9 57, de 1981 

6-ATA DE COMISSÃO 

7- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF 
ATAS DAS 52• e 53• REUNIOES 

8- MESA DiRETORA 

ATA DA 1' SESSÃO, EM 9 DE MARÇO DE 1981 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura 

PRESIDf:NCIA DO SR. JARDAS PASSARINHO 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Evandro Carreira- Raimundo Pa
rente -Gabriel Hermes - Jarbas Passarinho -Alexandre Costa- José 
Sarncy- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins 
- Mauro Benevides - Dinarte Mariz - Martins Filho -Cunha Lima -
Humberto Lucena- Maurício Leite- Aderbal Jurema- Marcos Freire
Nilo Coelho - Luiz Cavalcante - Teotônio Vilela - Lourival Baptista -
Passos Pôr to - J utahy Magalhães - Dirceu Cardoso - João Calmon -
Moacyr Dalla- Amarai Peixoto- Hugo Ramos- Itamar Franco- Mu
rilo Badaró- Benedito Ferreira.:_ Henrique Santillo- Lãzaro Barboza
Benedito Canelas- Gastão Müller- Vicente Vuolo- Mendes Canale
Leite Chaves - Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob -a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 19-Secretârio procederã à leitura do Expediente. 

.2 lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de Projetas de Lei sancionados: 
N• 1/81 (n• 627/80, na origem}, de 9 de dezembro de 1980, referente ao 

Projeto de Lei da Cãmara n• 78, de 1980 (n• 3.749/80, na Casa de origem}, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Ministério do Interior, um crédito 
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especial até o limite de Cr$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de 
cruzeiros), para o fim que especifica. (Projeto que -se transfOrmou na Lei nO? 
6.875. de 9 de dezembro de !980) 

N• 2/81 (n' 628/80, na origem), de 9 de dezembro de 1980, referente ao 
Projeto de Lei da Câmara n• 84, de 1980 (n' 4.023}80, na Casa de origem), 
que autoriza o Poder Executivo a ·abrir ao MinistériO das Relações Exteriores 
o crédito especial até o limite de Cr$ 664.000.000,00 (seiscentos e sessenta e 
quatro milhões de cruzeiros), para o flm qUe especifica. (Projeto que se trans
formou na Lei n• 6.876, de 9 de dezembro de 1980) 

N• 3/81 (n' 629/80,na origem}, de 9 de dezembro de 1980, referente ao 
Projeto de Lei da Câmara n' 87, de 1979 (n' 363/79, na Casa -de origem}, que 
restabelece direito de servidores públicos, no caso que espeCifica. (Projeto que 
se transformou na Lei n9 6.877, de 9 de dezembro de 1980; 

N• 4/81 (n' 630/80, na origem), de 9 de dezembro de 1980, referente ao 
Projeto de Lei da Câmara n• 82, de 1980 (n' 3.897/80, na Casa de origem), 
que cria, na carreira do Ministério público do Distrito Federal e na do Minis
tério público dos TerritóriOs Federais, os cargos que especifica. (Projeto que 
se transformou na Lei n9 6.878, de 9 de dezembro 1980) 

N• 5/81 (n' 631/80, na origem), de 9 de dezembro de 1980, referente ao 
Projeto de Lei da Câmara n• 71, de 1980 (n' 3.153/80, na Casa de origem), 
que dispõe sobre o cancelamento de penas disciplinares. (Projeto que se trans
formou na Lei n' 6.879, de 9 de dezembro de 1980) 

N• 6/81 (n' 632/80, na origem), de 09 de dezembro de 1980, referente ao 
Projeto de Lei n9 30, de 1980-CN, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares. 
(Projeto que se transformou na Lei n9 6.880, de 09 de dezembro de 1980); 

N• 7 f81 (n' 633/80, na origem), de 9 de dezembro de 1980, referente ao 
Projeto de Lei da Câmara n• 30, de 1980 (n• 2.037/79, na Casa de origem}, 
que autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- IN
CRA a doar os imóveis-QUe menciona. (Projeto que se transformou na Lei n9 
6.881, de 9 de dezembro de 1980); 

N• 8/81 (n' 634/80, na origem), de 9 de dezembro de 1980, referente ao 
Projeto de Lei da Câmara n' 27, de 1980 (n' 2.568/80, na Casa de origem}, 
que autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- IN
CRA a doar o imóvel que menciona. (Projeto que· se tranSformou na Lei n9 
6.882, de 9 de dezembro de 1980); 

N• 9/81 (n' 635/80, ·na origem), de 9 de dezembro de 1980, referente ao 
Projeto de Lei da Câmara n' 149, de 1978 (n' 5.721/78, na Casa de origem), 
que autoriza a alienação de bens imóveis da União, situados na ârea urbana 
de Guajarâ-Mirim, no Território Federal de Rondônia, e dâ outras providên
cias. (Projeto que se transformou nã Lei n9 6.883, de 9 de dezembro de 1980); 

N• 10/81 (n' 636/80, na origem), de 9 de dezembro de 1980, referente ao 
Projeto de Lei do Senado n• 130, de 1973 (n' 465/75, na Câmara dos Deputa
dos), que altera dispositivos da Lei n• 4.215, de 27 de abril de 1963, que dispõe 
sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. (Projeto que se trans
formou na Lei n• 6.884, de 9 de dezembro de 1980); 

N• 11/81 (n' 637/80, na origem), de 9 de dezembro de 1980, referente ao 
Projeto de Lei da Câmara n• 70, de 1980 (n' 2.641/80, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a inscrição de médicos veterinários militares nos Conselhos 
Regionais de Medicina Veterinária. (Projeto que se transformou na Lei n9 
6.885, de 9 de dezembro de 1980) 

N• 12/81 (n' 639/80, na origem), de 10 de dezembro de 1980, referente 
ao Projeto de Lei n• 32, de 1980-CN, que altera a Lei n• 6.708, de 30 de ou
tubro de 1979, que dispõe sobre a correção automática dos salários, modifica 
a política salarial e dá outras providências. (Projeto que se transformou na 
Lei n• 6.886, de 10 de dezembro de 1980); 

N• 13/81 (n' 640/80, na origem}, de 10 de dezembro de 1980, referente 
ao Projeto de Lei n9 34, de 1980-CN, que altera a legislação da Previdência 
social Urbana e dâ outras providências. (Projeto quC Se transforinou ria Lei nO? 
6.887, de 10 de dezembro de 1980); 

N• 14/81 (n' 642/80, na origem), de 10 de dezembro de 1980, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 86, de 1980-COMPLEMENTAR(n' 153/80-
COMPLEMENT AR, na Casa de origem), que altera a redação do art. 6• da 
Lei Complementar N928, de 18 de novembro de 1975, e dâ outras providên
cias. (Projeto que se tiariSTOrmou na Lei Complementar nO? 39, de 10 de de
zembro de 1980); 

N• 15/81 (n' 646/80, na origem), de 11 de dezembro de 1980, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 76, de 1980 (n' 3.587 }80, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a contagem do tempo de serviço prestado por extranume
rãrio, diarista ou tarefeiro, bem como pelo pessoal retribuído à conta de do
tação global, na forma que especifica, e dâ outras providências. (Projeto que 
se transformou na Lei n• 6.890, de 11 de dezembro de 1980); 

N• 16/81 (n' 647 }80, na origem), de 11 de dezembro de 1980, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n' 94/80 (n' 3.360/80, na Casa de origem), que 

transformou a Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre 
em Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, e dá 
outras providências. (projeto-que se transformou na Lei n9 6.891, de 11 de de
zembro de 1980). 

N• 17/81 (n' 648/80, na origem), de 11 de dezembro de 1980, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n' 46, de 1980 (n' 2.574/80, na Casa de origem), 
-que declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, ações da Com
panhia Pontagrossense de Telecomunicações- CPT. (Projeto que se trans
formou na Lei n• 6.892, de 11 de dezembro de 1980). 

N• 18/81 (n' 653/80, na origem), de 17 de dezembro de 1980, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 52, de 1980 (n' 3.143/80, na Casa de origem), 
que dá nova redação aos arts. 184 e 186 do Código Penal, aprovado pelo 
Decreto-lei n9 2.848, de 7 de dezembro de 1940. (Projeto que se transformou 
na Lei n• 6.895, de 17 de dezembro de 1980). 

De agradecimento de comunicação: 
N• 020/81 (n' 650/80, na origem}, de 15 de dezembro de 1980, referente 

à aprovação das matérias constantes das Mensagens da Presidência da Re
pública n•s 106, 155, 247,418, 491 e 584, de 1979; 071,082, 344, 379, 381, 388, 
389 e 466, de 1980; 

N• 021/81 (n' 651/80, na origem), de 15 de dezembro de 1980, referente à 
promulgação da Resolução n• 141, de 1980; 

N• 022/81 (n' 669/80, na origem), de 29 de dezembro de 1980, referente à 
promulgação da Resolução n' 131, de 1980; 

N• 023/81 (n' 670}80, na origem), de 29 de dezembro de 1980, referente à 
promulgação da Emenda à Constituição n9 16. 

N• 024/81 (n' 001/81, na origem), de 8 de janeiro de 1981, referente à 
promulgação das Resoluções n•s 136, 138 e 140, de 1980. 

N• 025/81 (n' 006/81, na origem), de 8 de janeiro de 1981, referente à 
aprovação das matérias constantes das Mensagens n9s 338, 357,358, 359,414 
e 415, da Presidência da República. 

N• 026/81 (n' 036/81, na origem), de 9 de fevereiro de 1981, referente à 
promulgação da Emenda Constitucional n9 17. 

N• 027/81 (n' 037/81, na origem), de 9 de fevereiro de 1981, referente à 
aprovação das matérias constantes das Mensagens n~?s 208, 210 e 212, de 
1978; 469,470,471,472,473,474,494, 500,509, 510, 522, 523, 525,526,527 e 
541, de 1980, da Presidência da República. 

MENSAGENS 

Do Senhor Presidente da República, submetendo ao Senado a escolha de 
nomes indicados para cargos cujo provimento depende de sua prévia aquiescên
cia: 

MENSAGEM N• !9, DE 198! 
(N• 47/81, na origem) 

Excelentíssimos senhores Membros do Senado Federal: 

De con!ormidade com o art. 42, item III, da COnstituição, te
nho a honra de .submeter à aprovação de Vossas Excelênc.ias a 
escolha, que desejo fazer, do Senhor Alberto Vasconcellos da Costa 
e Silva, Embaixador do Brasil junto à República da Nigéria, para, 
cumulativamente. exercer a função de Embaixador do Brasil jun
to à República POpular do Benin, nos termos do Decreto n.0 56 .. 908, 
de 29 de setembro de 1965 

Os méritos do Embaixador Alberto Vasconcellos da Costa e 
Silva, que me 1induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa 
eleYada Junção, constam da anexa informação do MiniStério das 
Relações· Exteriores. 

Brasilia, 26 de fevereiro de 1981. - .João Figueiredo. 

l!NFORMAÇliO 

Curricu!wn-Vitae 

Embaixador Alberto V•asconcellos da Costa e Silva 
Nascido -em São Paulo, São Paulo, 12 de maio de 1931. 
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, Instituto Rio 

Branco. 
Curso de Aperfeic:oamento de Diplomata, Instituto Rio Branco. 

Certificado de Estudos da Organização Pan-Americana, Orga-
nização dos Estados Amer;l.canos. 

Terceiro Secretário, 27 de fevereiro de 19·58. 
Segundo Secretário, merecimento, 24 de outubro de 1961. 
Primeiro Secretário, merecimento, 31 de março de 1967. 
CÔnse!heiro, merecimento, 1 de janeiiO de 1973 
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·Mln.lstro de Segunda Classe, merecimento, 25 de agosto de 1973. 

Ministro de Prime~ra Classe, merecimento, 24 de agosto de 
julho de 1980. · 

ASsistente do Chefe _do Departamento Econômico -e Comercial, 
1958/59. 

Auxiliar do Secretário-Geral de Política Exterior, 1M7/69. 

O~icial de Gabinete do Ministro de Esbado, 1970 e 1972. 
Assessor de Coordenação do Ministro de Estado, 1973. 
Lisboa Terceiro Secretário, 1rec;s1. 
Lisboa, Segundo Secretário, 1961/63. 

Caracas, Segundo Secretário, 1963/64. 

Caracas, Cônsul, 19~4/67. 
Caracas, Encarregado do Serviço Consular, 1964167. 
Caracas, Primeiro Secretár!o, 1967. 

Caracas, Encarregado de Negócios, 196,7. 

Washington, Pr.i.meiro Secretãrio, 1969/70. 

Madrid, Ministro-Conselheiro, 1974/76. 
Roma, Ministro-conselheiro, 1977/79. 

Roma. Encarregado de Negócios 1979. 

Lagos, EmbaixadoJ:', 1979/80. 
Negociações do Ajuste de Comércio € Pagamentos com o Japão, 

1958 e 1959 (·assessor). 
Comitiva do Bras.i.l às solenidades da Proclamação da Inde

pendência da Nigéria, 1960. 

Reunião da Comissão Econômica para a Africa (CEA), Addis
Abeba, (Observador). 

Comitiva do Brasil, solenidade da -proclamação da Indepen
dência da Serra Leoa, 1961. 

Missão do Brasil .. República dos Camarões e outros Estados 
Africanos, 1961 (as$essor). 

Reunião dos principais produtores de Cacau, 1\.dibjan, 1962 
(assessor). ·· - · 

Conferência Internacional do Café. NoVa Iorque, 1962 <assessor). 

Reunião do Comitê Executivo do Instituto Florestal Latino
Americano, Mérida, 1963 (observador). 

Comitiva do Brru;.n, solenidade da Posse .do Presidente da Ve
nezuela, 1Sli4. 

comitiva do Bra.sil, solenidade do 2.0 aniversário da Indepen
c~ência da Gui·ana, 1968 

sekáo Brasileira da Comissão Económica Luso-Brae.Ueira, Lis-
boa, 1968 (assessor). .. 

Conferência do De~armare"'r.to P. se~<::õe1- {lo Cono:~1ho EcC'r.:J
m co e SOc~al cta ONU/ECOSOO, Genebra, 1·9''"10 lassessorJ. 

Encontro Anual de Chanceleres, nos termos do Acordo d·e Amiza
de e COnsulta Brasil-Portugal, Lisboa, 1970 (assessor). 

III Período Extraordinário de Se.s.sôes da OEA, washington, 
1971 (assessor). 

XIV Reunião de C-onsulta dos Ministros das Relaçõe.s Exterio
res dos Estados Americanos, Washington, 1971 (assessor). 

COmitiva do Ministro de Estado, visita oficial ao Paraguai, 
1971. 

Comitiva do Ministro de Estado, viSita oficial a Trinidad-To
bago, Guiana e Suriname, 1971. 

Comitiva do Ministro de Estado, visita oficial aos países da 
América Central, 1971. 

comitJ\'tra do Presjdente da República, _visita oficial aos Esta
dos Unidos da América, 1971. 

Comitiva do Ministro de Estado, visita oficial à Africa Oci
dental, 1972 . 

Comitiva do Ministro de Estado, v.~sita oficial à Bolívia, Equa
dor e Peru, 1973. 

comitiva do Ministro de Estado, visita oficial à Calômb~a e 
Venezuela, 1973. 

com!t.iva do Ministro de Estado, visita oficial à República Ára
be do Egito, Quénia e Israel, 1973. 

Comitiva do Pr-esidente d::! Repú'!:>licn, v!sitn c~:.::-1:11 z. F-or7·1gal, 
1973. 

Comissão Mista Brasil-Espanha, Madr.\d, 1975 (delegado). 

Grn:po de Trabalho de Elaboração do Diário da II- Conferên
cia Interamericana Extraordinãria fCIE), Rio de Janeiro, 196,5 
(assessor). 

Comissão Na·cional para a Comemoração do v Centenário cte 
nascimento de Pedro Alvares Cabral 1968 <secretário). 

Comissão Permanente de Controle de Nomeações, 1974 (mem
bm). 

Comissão Mista Brasil-Espanha, Brasília, 1974 (assessor). 

Professor de Prática Diplomática no Curso de Aperfeiçoamento 
de Diplomatas, Instituto Rio-Branco, 1968, 1969 e 1970. 

Professor de Prática Dlplom:H.Ica II, do Curso de Preparação 
à Carreira de Diplomata, Instituto Rio-Branco, 1971. 1972. 

Prêmio Rio-Branco e Medalha de Prata, Curso de Preparação 
à Carreira de Diplomata, Instituto Rio-Branco, Brasil. 

Medalha do Paciflcador, Ministério do Exército. 
Ordem Francisco de Mi!"anda, 2.a Classe, Venezuela. 
Ordem do Mérito Naval, Cavaleiro, Brasil. 
Ordem Militar de Cr.1sto, Comendador, Portugal. 
Ordem do Libertador, Comendãdor,- Venezuela. 
Ordem de San Carlos, COmendador, Colômbia. 
Orde de __ Ruben Dado Oficial, Nicarágua. 

Bras~.edal·ha _do Méri~ Cult.t~ral Oliveira Lima, Pernambuco, 

-Q_rçlem Militar Santiago da Espada, Comendador. Portugal. 
Ordem da Estrela Equatorial, Oficial, Gabão. 
Ordem do Quetzal, Oficial, Guatemala. 

o Ordem do Mono, Oficial, Togo. 
Ordem do Mérito, Oficial, Costa do Marfim. 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Comendador, Brasil. 
Medalha do Mérito Santos Dumont· Ministério da Aeronãutica. 

Brasil. 

Ordem do Infante D. Henrique, Grande Oficial, PortugaL 
Ordem de BOya.cá, Comendador, Colômbia. 
Ordem do Mérito, Comendador, Equador. 
Ordem Nac:onal do Mérito, Comendador, Paraguai. 
Ordem do Condor dos Andes, Com-endador, Bolívia. 
Ordem do Valor, Oficial~ Camarões. 
Ordem da República, Comendador. Eg.\to. 
Ordem do Sol, Comendador, Peru. 

-Ordem de Rio~Branco, Grande Oficial, Brasil. 
Ordem de Isabel a Católica, Comendador com Placa, Espanha. 
Ordem do Mérito Militar, Grande Oficial, Brasil. 
O Embaixador Alberto Vasconcellos da Costa e Silva se en

contra nesta data no exercício de suas funções de Embaixador do 
Brasil junto à República da Nigéria. 

Secretaria de Estado das Relações- Exteriores, 17 de fev-ereiro 
de 1981. - Guilherme Luiz Leite Ribeiro, Chefe da Divisão do Pes
soaL 

(À Comissão_ de Relações Exteriores.) 

MENSAGEM N• 29, DE 1981 
(N' 44/81, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

Nos termos do art. 42, item ill, e parágra!o único do art. 118 
da COnstituição, tenho a honra de submeter ã. cons:deraçã.o do 
Egrégio Senado Federal o nome ckl Doutor Clovis Ramalhete Maia 
para exercer o cargo de Iv.U.nistro do Supremo Tribunal Federal, na 
vaga decorrent,e -da aposentadoria do Ministro Carlos Thompson 
Flores. 

Os m1éritos do Doutor _Clovis E,amalhete Maia, .qJ.Ke me induz}
ram a escolhê-lo para o de-sempenho dessa elevada função, cons
tam do anexo "Currieulum Vita.e". 

Btasilia, 24 de: fevereiro de 19_8~. ~ João F;gu-eiredo. 

Curricnlum Vitae 
Clovis Ramalhete 

INFORMAÇAO 

I. Ex-Professor de Direito na Faculdade de Direito do Rio de 
Janeiro, da atual UFERJ. - Professor Emérito da Faculdade de 
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Direito de São Carlos (São Paulo). -~Professor Honorls causa da 
Faculdade de Direito da Universidade Federa; do Espirita Santo. 
- Advogado. - Conferenc_ista. - Escritor lªureacto pela Academia 
Brasileira de Letras. - COnsultor-Geral da República. 

II. Advogado. 
III. Membro das Instituições seguintes: 
- Juiz da "COrte Permanente de Arbitragem", da. Haia; 
- Da International Law Association; 
- Da Interam.erican Ba-r ASS()ciation; 
- Ex~ Conselheiro, da 4'Unlon Intemationale des Avocats•• (Ge-

nebra); 
- Da SOciedade Brasileira de Direito Internacional; 
- Da Sociedade Brasileira de Direito Aeronáutico; 

- !EX-Presidente do Comitê Juridico, da Associação Interame-
ricana de Radiodifusão; · 

-'Do Institu'o dos Adv·ogados Brasileiros; 
- Ex-COnselheiro do Conselho Federal da Ordem dos Advo-

gados do Bra,sil, desde 1960 a 19'19; 

- Do Conselho Super.!or, do Instituto dos Advogados Brasi
leiros; 

- Do Conselho Técnico, da Confederação Nacional do Co
mércio; 

- 'Do Conselho D!retor, da AsOOciação COmercial do Rio de Ja
neiro; 

- Ex-PrOfessor da Faculdadé de Direito do Rio de JaneirO, 
(atual Universidade Federal do Estado do R:o de Janeiro); 

- Professor Eméritó da Faculdade de p!relto de São Carlos 
(São Paulo); 

- Professor Honorls causa, da Faculdade de Direito da Uni-
!Vérsi;il'lide F1ederal do Espirita Santo;~ 

- Me-mbro do Insti~·uto San•Martinlano _ 4<> __ Brasl~; 
- Membro do Instituto Cultural Brasil-Argentina; 

- Membro e Diretor da "Casa do Brasil", do Instituto Leopol-
do Sedar Senhghors (Centro de Pesquisa e de Relações Histórica 
Afro-brasileira) : 

- Membro do Instituto de Geografia (Lisboa, Portugal); 
IV. COndecorações 
A. Nacionais: 
- Mérito Tamandaré; 
- Mérito Naval; 
- Méri""o Aeronáutico; 

- Mérito do Trabalho; 

- Mérito Jurídico Aeronáutico (M,!J;t~!.§tério da Aeronáutica; 
SOciedade Brasileira de Direito Aeronáutico e do Espaço); 

-Mérito Juridico Militar, do Superior Tribunal Militar; 

- Ordem do Mérito Rio Branco; 
-Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho; 

B. !Estrangeir·as: 
- Or<lem Infante D. Henrique (Portugal); 
- Ordem "E! Sol dei Peru", do Peru; 
-Ordem "Andrés Bello", da Venezuela; 
V. Medalha de Mérito Jurídico: 

- "Medalha Teixeira de Freitas" - 1980 (conferida pelo :rns
u•uto do; Advogados Braslleiros). 

VI. Professor convidado 
A. Por entidades civl.s: 
- Instituto Rio Branco, do Itamarati; 
- Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Gran-

de i!O SU:; 

- Faculdade de DiTeito da Universidade Católlca do Paraná; 
- Faculdade de Direito da Universidade de São Carlos (\São 

Paulo); 
- Faculdade de Direito de São José dos Campos (São Paulo); 
- Faculdade de Direito de Campinas (São Paulo); 
- Universidade Federa._l do ~tado do :SSpiritQ Santo; 

- Institu+-o de Relações IntemaC:ona.Ls: e Direito Comparado, 
da Pontifícia Universidade Catódica do Rio de Janeir<r, 

B. .Por entidades Militares: 

- Estado-Maior das Forças Armadas: 
- 'acvla SuperLn de Guer:ra; 
- Escola de Guerra Naval (Marinha); 

- Coordenador de Seminários, na Escola de Guerra Naval; 
- Escola de Comando e Estado-Maior do Exército; 

- Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica; 
_ - 'lill'EJCAR - Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Barc&
.ona); 

- Academia Mllltar das Agulhas Negras. 

VII. -Conferencista convidado: 
- pela COm!são de Relações Exteriores, da Câmara dos Depu

tados; 
- pela comisSão Parlamentar de Defesa do Consumidor, na 

Câmara dos Deputados; 

-pela Federação_da,s Indústrias do Estooo de São Paulo; 
- pela Associação dos Magistrados Fluminense; 
- pela Assembléia Legl.slativa do Estado de São Paulo; 

- pela Confederação Nacional do COmérc:o; 
- pela Federação das AsOOciaÇões Comerciais do Estado do 

Rio de Janeiro; 

- pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo; 
- pela Facu:dade de Direito da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul; 

- pelo_ ,rnstlt.uto des Advogados de S.ão Paulo: 
- pela AsOOciação Co~mercial do Rio de Janeiro; 
- pelo In.>tltuto Cultmal Bras\1-Argent"na; 
- pelo Instituto San Martiniano do Brasil; 

VIII. Obras 
Jurídicas: 

- Anteprojeto de Tratado, Jnstltulndo o "Conselho Latino
Americano do Mar" (oferecido ao Brasil e as Chancel:arias da 
área); 

- Liberdade de =prensa e Responsabilidade; 
- Os Bacharéis e a Unidade do Brasil; 
- 'Estado Estrangeiro Perante a Justiça Nacional; 
....... - Novos Problemas Jurídicos_ do Pratã; 

- O l1lto da Separação dos Poderes, ava~iação :3-tual: 
- Direito 'l:'erritorial no Brasll, histórico. Bens de Mão Morta 

e Capela. - Conc-ei:o e natureza; 
- A Proteção Autoral. da Obra d~ Axte .Grá!ica; 
- Ato Unilateral e Largura do Mar Territorial; 
- Tratamento Jurídico -das Revoluções; 
- Revolução como Fonte de Dir~ito; 
-Recepção Direta de Televisão Via Satélite: - Aspectos po-

líticos e Interesse Náclonal; 

- Ertado Estr~~±ro peran e Justiça Nacional; 
-O Empresariado e o Vazamento do Poder Legislativo; 
- •Relator da Tese "Problemas de U~banlzação da SOciedade 

Bras!leira", na COnferência Nacional de Advogados; 

- Re:ator da Tese '40 AdvOgado e a Jt?forma do Poder Judi
clârlo", na Conferência Nacional de Advogadoo; 

--Re,ator da Tese ":Direito Auto-ral do Produtor_ de Fonogra
ma", no '4I Seminário Internacional .a-e Direito e Ratliodifusão", 
promovida pela Associação Interamer'eana de Radiodifusão (Rio, 
1973); 

-~"O Direito e a Tutela do Consumidor:', depoimento à Co
missão sobre o' tema, na· Câmara dos Deputados (1977); 

-"A-Grande Gon~rovérsia do Mar", depOimentO à. Comissão 
de Relações !EXteriores, do Senado ( 1980) ; 

- "Dois Procedimentos Constituintes" (Orttç!io ao receber a 
J.!eda_lha Teixeira d·e Freitas). 



Man;o de 1981 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S•çio 11) Te~a·feira 10 023 

IX. Trabalhos solicitad-os pelo Governo Federal, para inicia
tiva de Leis: 

1. M.a.r de 200 milhas. Parecer da legltlmldade de Ato "!Jnlla
te·ral, para a ampliação do Mar Territorial. (Parecer que conduziu 
a decisão do Gov,erno -brasileiro. Solicitado ao autor pelo Ministé
r.'o da Marinha, sendo Ministro o Sr. Almirante Adalberto de Bar
ros Nunes.) 

2. Fusão de Estado. - Evolução constitucional; Anteprojeto 
de L :.i C-omplementar, para a fusão dos _Estados do Rio <;le Janeiro 
~ Guanabara (solicitação da Federação das Indústrias do Estado 
da Guanabara, por indicação do Ministro da Justiça, Professor 
Gama e Sllva). 

::. im?J-1'1, ri.da tfania de Bra: tild.ro e Português. - Projeto para 
o '·Estatuto J'uridlco do Português no Brasll" (solicitação do Mi
nistr·o da Justiça, Professor Alfredo Buzaid). 

4. Código Brasileiro do Ar. - Cc-Autor da revisão do Ante
projeto do "Códlgo Braslleiro do Ar", nos trabalhos da &!cledade 
de Direito Aeronáutica (Ministério da Aeronáutica). 

5. Lei de Censura - Autor, em grupo de trabalho sob sua 
Presidência no Ministério da Justiça, do Projeto de Lei sobre Cen
.-::ura que, com emendas, resultou da Lei n.O 5.336/88, que veio a 
ser regulamentada pe:o Decreto n.o 83.ll1!3/79. 

X. OUtros Tri>balhos legislativos: 
l. Constituição da República., - anteprojeto de Constitui

ção da República (~m coautoria com Po_ntes de Mirand::~, Sobral 
Pinto, prof. Haroldo Valladão, prof. otto de Andrade Gil. J. Ri
beiro de Castro Filho, Celestino de Basilio Sá Freire e Reglnaldo 
Nunes); 

2. Relator Geral do anteprojeto de Constituição da Repúbli
ca, acima refe·rido, apresentado na "Semana da Constituição". rea
lizada pe:o Instituto dos Advogados Braslleiros (1007). - O tra
balho remetido ao Congresso Nacional; muitas vezes referido nos 
Anais dos Tr&balhos Constituintes de 1007, do Congresso Nacional. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.} 

MENSAGEM N• 30, DE 1981 
(N' 45/81, na origem) 

Excelentis.simos Senhores Membros do Senado Fed.eo:al: 

Nos tennos do art. 42, Item m, e § 3.0 do art. 72, da C<>ns
tituição, tenho a honra de submeter, à consideração do Egrégio 
Senado Federal, o IllOll1e do Dr. Vida! da F<>ntoum pa.ra exercer 
o carg<> de Ministro do Tribunal de Contas da. U'nião, n·a. vaga 
deoorrent• da apooenta.dona do Ministro Gilberto Monteiro Pessôa. 

Os méritos do Sr. Vida! da F<>ntoura, que m:e lnduzlxam "' 
escolhê-lo para o desempenho d-essa elevada função, constam do 
anexo ·~curriculum Vitae". 

Brasília, 24 de tevereiro de 1981. - J'oão Figueiredo. 

"CURRICULUM VITAE."' 

Identificação 

Nome: Vida! da F<>ntoura 
Naturalidade: Ourltlba·, PR 
Nacionalidade: Brasileka 
Estado Civil: Viúvo 
Data do Nascimento: 2 de dewmbro de 1914 
Filiação: A ugu,._oto Izldoro B. da F<>ntoura e Emma Lulza Hoff-

mann. da Flontoura. 
Identidade: OAB-499 - PR 
Residência: SQS 207 - Bl. K - a.p. 304 
Fone: 242-1267 
Histórico Escolar 

1. Primário e secundário: Instituto Sarita Maria, em OUri
tiba, Paraná 

2. Contabilldacte: Instituto Comercial do Paraná 
3. Ciênci·as Juridlcas e SOciais: Faculdade de Direito da Uni

versidade do Pamná 
4. Ciências Pol!ticas e Soclals: Instituto Brasileiro de Ciên

cias Politi<>as e SOciais do Rio de Janeiro 
5 Ourro de Geogro.fia E<looôm1ca, PolitiC'S. CUltural no Ins-

tituto: Rio Branco, no Ministério das Relações Exteriores 
6. Curro de Línguas: Inglês e tmncês. 

Cargos Exercidos 
- Recém-tormado em Ciênclas Jw:idlc:as e Soclals, foi nomea

do Delegado de P<:>licla em OUrltiba, cargo do qual se ..rastou, :me-

ses depois, para. fi~ residência no ruo de Janeiro, onde exerceu, 
por pequeno períOO.o, a advoo·a.cia; 

- após concluir o cur.so de Geografia Económica Politica e 
CUltural no Instituto Rio Bru.nco, !o! admitido como Técnico do 
Conselho Técntco de Economia. e FJ.n.a.nç.a.s, órgão integrante do 
Quadro de Assessoramento. do Ministro d~ Fazenda, tendo dado sua 
contribuição nos trabalhos de planlfica&ão das dividas internas e 
externas do país; 

. .,...- colaborou. atlva:mente noo trabalhos de padronização dos 
orÇam:entos estaduais e ~unicipais; 

._ aluda, -como TOOiüco, serviu, du:rante três anos, na Comis
são de COntrole dOO Acordos de Washington, participando da; ela
boração e controle dos acond.os comercia.ts celebrados com os ,pa.íse.s 
au-acios; 

- nomeado Audl.tor do Tribunal de Contas da União em l943, 
pelo eminente Marechal Eurico Gaspar Dutra., vem exercendo, 
desde aquela época. por convocação, as atribuições de :Ministro, 
havendoJ, nessa qualidade, emitido o Parecer Prévio sobre as Con
ta. do Prestrumte da República, relativas a 1S57; 

- é, portanto, o membro mais a.ntigo daquela Corte, tendo, 
nes~a qualidade, exercido .a Presidência d·as Sessões do Tribunal; 

- ainda. na condição de Ministro, participou, em 1.959, como 
Delegado do Brasil, do III Congresso Internacional das Instituições 
Superiores de Controle das Finanças Públicas; em 1970, do VI 
Gongr= de Trlbur.ais de Contas, realizado em B=flla; em setem
cro de 1972, do Congresso de Tribunais, realizado em São Paulo 
e, em setembro de 1974, do VII Congresso de Tribunais de Contas, 
Dealizado em Belém do Pará, .além de vários outros; 

- membro do Instituto Hlstórico e Geográfico do Estado do 
Paraná, repl"ies:entou-o em vá.Iios Oo-ngressos. 

Trabalhos Publicad'Qs 
- Parecer sobre as Contas do Governo relativo ao e~ercício 

de 1957, edição. da Imprensa Nacional, e inúmeros Relatórios e 
votos publicados em órgãos oficlats e privados. 

Condecorações 
No grau de Comendador: 
- Comenda da Ordem do Mérito Naval 
- Comenda da Ordem do Rio Bronco. 

(À Comissão. de Finanças.} 

OFIC!OS DO PRESIDENTE DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL 

N' S/01/8i (n• 93/80-P/MC, na origem), de 16 de dezembro de 1980, 
encaminhando ao Senado Federal cópia do acórdão proferido pelo Supremo 
Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinârio n' 91.265-7, do Esta
do de São P;;tulo, o qual declarou a inconstitucionalidade d3. alinea "e'\ do 
art. 36, da Lei n• 752, de 29 de dezembro de 1975, do Município de Cosmoro
ma, Estado de São Paulo. 

N• S/02/81 (n9 96(80-PJMC, na origem), de 22 de dezembro de 1980, 
encaminhando ao Senado Federal cópia do acórdão proferido pelo Supremo 
Tribunal Federal nos autos do recurso extraordinârio n' 91.535·4, do Estado 
de São Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade do art. 204, do Código 
Tributârio do Município de Jgarapava, São Paulo, Lei n' 921, de 26 de de
zembro de 1977, e bem assim da Tabela 1, anexa à referida Lei, que cuidam 
da Taxa de Licença para Localização. 

N• S/03/81 (n' 97/80·PJMC, na origem), de 22 de dezembro de 1980, 
encaminhando ao Senado Federal cópia do acórdão proferido pelo Supremo 
Tribunal Federal noS autoS do recurso extraordinãrio n9 91.293-2, do Estado 
de São Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade dos arts~ 278 e 279, da 
Lei n' 1.244, de 20 do dezembro de 1977, do Código Tributârio do Município 
de Bebedouro, Estado de São Paulo. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.} 

A VJSOS DO MINISTRO CHEFE DO GABINETE CIVIL 
DA PRESIDENCIA DA REPÚBLICA 

N• 653- SUPAR/80, de 26 de dezembro de 1980, referente ao pedido 
de informações, de allioria do Senador Humberto Lucena, acerca do Projeto 
de Lei n9 22, de 1980- CN, que fixa a receita e a despesa da União para o 
exercício de 1981, Subanexo do Ministério do Interior --Departamento Na
cional de Obras Contra as Secas. 

No 654- SUPAR/80, de 26 de dezembro de 1980, referente ao pedido 
de informações, de autoria do Senador Humberto Lucena. acerca do Projeto· 
de Lei n9 22, de 1980- CN, que fixa a receita e a despesa da União para o 
exercício de 1981, Subancxo do Ministério do Interior- Departamento Na
cional de Obras Contra as Secas. 
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OFICIOS DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N9 572, de 05 de dezembro de 1980, comunicando a aprovação da emen· 
da do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 073, de 1980 (n• 3.598/80, na 
origem), que "cria o Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional 
Eleitoral do Mato Grosso do Sul e dá outras providências". 

N• 005, de 14 de janeiro de 1981, encaminhando autógrafo do Projeto do 
Lei da Câmara n' 81, de 1979 (n• 43lf71, na origem), que "dispõe sobre o 
exercicio da profiSsão de Sociólogo e dá outras Providências". (Projeto que se 
tranformou na Lei n• 6.888, de lO de dezembro de 1980). 

O FI CIOS 

Do Sr. /'·Secretário da Câmara dos Depu~ados, encaminhando à revisão 
do Senado autógrafos dos seguintes pro}elos: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• I, DE 1981 
(N• 865/79, oa Casa de origem) 

Assegura matricula, nas esco/Qs de qualquer nlvel, aos servidores 
que especifica. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica assegurada aos funcionârios ou servidores de sociedades 
de economia mista, fundações e empresas pública's, e aos seus dependentes, 
quando transferidos, a matrícula, independentemente de vagas, nas escolas de 
qualquer nível existentes na cidade em que fixarem domicfiio por força de 
transferência. 

Art. 2• Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 317 Revogam-se as disposições em contrário. 

(À Comissão de Educação e Cultura) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 2, DE 1981 

(n• 3.899/80, na Cada de origem) 
De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Autoriza a criaçllo de municlpios no Território Federal de Rondô
nia, altera a Lei nfl6.448, de 11 de outubro de 1977, e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Ficam criados, no Território Federal de Rondônia, indepen· 

dentemente de comprovação dos requisitos previstos na Lei n9 6.448, de 11 de 
outubro de 1977, os Municípios de Colorado do Oeste, Espigão D'Oeste, Pre
sidente Mêdici, Ouro Preto do Oeste, Jaru e Costa Marques. 

§ I• Os limites da área de cada Município criado por esta lei serão fixa
dos em decreto do Poder Executivo. 

§ 2• Só a lei poderá alterar os limites da.área do Município, fixados nos 
termos do parágrafo anterior. 

Art. 2• A instalação dos Municipios criador por esta lei far-sc-ã de 
acordo com a Lei n• 6.448, c 11 de outubro de 1977, após as eleições dos Ve
readores, a serem realizadas, simultaneamente, com as eleições municipais em 
todo o Pais. 

Art. 39 Os Municípios criados pelo art. 1' desta leí, cujos Prefeitos se
rão, desde Jogo, nomeados pelo Governador do Território, continuarão per~ 
tencendo à Circunscrição Judiciária do Municipio de origem, até que lei espe
cial disponha sobre a criação das respectivas Circunscrições Judiciárias. 

§ I • Os Prefeitos nomeados poderão: 
I - expedir atos necessários à instalação e à administração do Municí

pio; 
II -propor ao Conselho Territorial, com aprovação do Governador do 

Território Federal, a criação de tabela provisória de pessoal; 
III - nomear, dispensar e punir, na forma da lei, o pessoal de que trata o 

inciso anterior; 
IV- solicitar, com aprovação do Conselho Territorial, recursos do Ter .. 

ritório Federal; 
V- celebrar acordos, convCnios c contratos,.,para execução de serviços e 

obras municipais; 
VI -submeter à apreciação do Conselho Territorial, com a assistência e 

a aprovação do Governo do Território Federal, o plano anual das atividadcs 
administrativas a serem realizadas durante cada exercício que preceder a ins
talação dos Municípios, discriminando-se a receita e a despesa estimadas 
para esse fun; 

VII - aplicar, no que couber, a legislação do Municipio de origem. 

§ 29 A receita tributária ou originãria, arrecadada na área dos novos 
Municípios, serã neles aplicada, para efeito da execução do plano anual refe
rido no inciso VI do § 1'1 deste artigo. 

§ 39 A prestação de contas dos Prefeitos, refe~ente a cada exerctcio que 
preceder a instalação elos Municípios, será feita ao Conselho Territorial. 

§ 49 As contas do exercfcio imediatamente anterior ao da instalação dos 
Municípios serão submetidas, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data 

. de sua instalação, ao julgamento das Câmaras de Vereadore:;. eleitas simulta
neamente com as dos demais Municipios do Território. 

Art. 49 Os subsídios dos Prefeitos nomeados serão fixados pelo Gover~ 
nador do Território Federal. 

Art. 5• O Tribunal de Contas da União, desde que solicitado pela Se
cretaria de Planejamento da Presidência da República, disporá sobre as quo
tas do Fundo de Participação, quando devidas aos Municípios criados na 
conformidade desta lei. 

Art. 6• O inciso V do art. 34 da Lei n• 6.448, de 11 de outubro de 1977, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

·~v prestar à Câmara, pessoalmente ou por escrito, dentro de 
30 (trinta) dias, as informações que lhe forem regulai-mente solicita
das." 

Art. 7" Salvo as exceções previstas nesta lei, aplicam~se aos Municípios 
criados pelo art. I• as disposições da Lei o• 6.448, de II de outubro de 1977. 

Art. 89 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
A~t. 99 Revogam-se as disposições em contrArio. 

MENSAGEM N• 436, DE 1980 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congr~so Nacional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à ele
vada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Mo
tivos do Senhor Ministro de Estado do Interior, o anexo projeto de lei que 
.. autoriza a criação de municípios no Território Federal de Rondônia, altera 
a Lei n• 6.448, de 11 de outubro de 1977, e dâ outras providências". 

Brasflia, 22 de outubro de 1980 - João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 0123, DE 14 DE OUTUBRO DE 1980, 
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DO INTERIOR. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
Tenho a honra de encaminhar à elevada apreciação de Vossa Excelência 

o projeto de lei, em anexo, que autoriza a criação, no Território Federal de 
Rondônia, dos municípios de Colorado do Oeste, Espigão D'Oeste, Presiden
te Médici, Ouro Preto do Oeste, Jaru c Costa Marques, e altera disposição da 
Lei n• 6.448, de 11 de outubro de 1977. 

O acelerado crescimento económico que o Território Federal de Rondô
nia vem experimentando nos últimos'anos, em decorrência de suas potenciali
dades naturais e de acentuado fluxo migratório, tornou insatisfatória a sua 
atual distribuição espacial, incapaz de atender as necessidades das populações 
e da circulação das riquezas exigindo-se maior proximidade e presteza da má
quina administrativa municipal. 

Com efeito, a divisão municipal estabelecida pela mencionada Lei n' 
6.448, de 1977, já não atende convenientemente às necessidades da adcn
tração territorial, impondo-se, pelo desenvolvimento social e económico que 
atingiram, a elevação dos Distritos de Colorado, Espigão D'Oeste, Presidente 
Médici, Ouro Preto, Jaru e Costa Marques à condição de Municípios. 

Vale evidenciar, por oportuno, que esses Distritos, todos com população 
superior a seis mil habitantes, possuem uma infra-estrutura de serviços c equi
pamentos urbanos suficiente ao atendimento das necessidades municipais, 
decorrendo, a dispensa de comprovação de tais requisitos, da impossibilidade 
atual de proceder os respectivos levantamentos. 

Cumpre relevar, ainda, que a alevação dos distritos de que se trata à con
dição de município, nij.o acarrctarâ maiores custos administrativos, conquan
to, conforme assinalado, já dispõem da infraestrutura conveniente, sendo a 
receita prevista suficiente às despesas da estrutura administrativa municipal. 

Finalmente, cabe informar que as conseqUências do desmembramento ne
nhum prejuízo trará aos municípios de origem, de vez que estão dimensiona
dos e organizados de maneira a não sofrerem qualquer impacto negativo, seja 
do ponto de vista social, politico ou econômico. 

Essas, Senhor Presidente, as razões da presente exposição e do projeto de 
lei que submeto a Vossa Excelência, solicitando seja encaminhado à delibe
ração do Congresso Nacional. 

Queira aceitar os protestos do meu mais profundo respeito- Mário Da
vid Andreazza. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 6.448, DE II DE OUTUBRO DE I977 
Dispõe sobre a organizaçdo política e administrativa dos Municf

píos dos Territórios Federais, e dá outras grovidências. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 

TITULO I 
Da Organização Municipal 

CAPITULO I 
Da Criação do Município 

Art. }9 A organização polftica e adminisfrativa dos Municípios dos 
Territórios Federais obedecerá ao disposto nesta Lei. 

Art. 29 Os Territórios Federais são divididos em Municípios e- estes em 
Distrjtos. 

Parágrafo úniCo. 0-ltóme do Município serâ o-de sua sede, que terá a 
categor.\,a de cidade, e o Distrito designar-se-A pelo nome da respectiva sede, 
que terâ a categoria de vila. 

Art. 39 Mantidos os atuais Municípios, são requisitos mínimos para a 
criação de novos: 

tas); 

I - população estimada superior a IO.OOO (dez mil) habitantes; 
II - eleitorado não inferior a 10% (dez por cento) da população; 
III- centro urbano com número de residências superior a 500 (quinhen-

IV - receita tributária anual não inferior à menor quota do Fundo de 
Participação dos Municípios, distribuída, no exercício anterior, a qualquer 
outro Município do Pafs. 

§ J9 Os Municípios e Distritos somente poderão ser criados em lei a ser 
votada no ano anterior às eleições münicipais, para vigorar a partir de janei:r:o 
do ano seguinte. 

§ 29 O processo de criaÇão do Município te!á início mediante represen
tação dirigida ao Governador do Território, assinada, no mínimo, por um 
quinto do número de eleitores residentes ou domiciliados na área que se dese
ja desmembrar. 

§ 311 Não será criado novo Município, desde que esta medida importe, 
para o Município ou Municípios de origem, na perda dos requisitoS desta Lei. 

§ 49 Os requisitos exigidos nos itens 1 e III, serão apurados pela Fun
dação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; no item II, pelo Tribu
nal Regional Eleitoral em cuja circunscrição esteja incluído o Território ç. o 
no item IV, pelo órgão fazendârio Federal. 

§ 59 O Goverhador do Território solicitarâ, aos órgãos de que trata o 
parágrafo anterior, as informações sobre os requisitos dos incisos I a IV, e do 
§ 29 deste artigo, a serem prestadas no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 
data do recebimento do pedido. 

Art. 49 Cumpridos os requisitos do artigo anterior, o Governador do 
Território encaminhará o pedido, devid&mente instruído, ao Ministro de Es
tado do Interior, que o submeterá ao Presidente da República, a quem cabe 
determinar a realização da consul~a plebiscitária, adotando-se, no que cou
ber, a sistemática da Lei Complementar que dispõe sobre a criação de Mu
nicípios dos Estados. 

Art. 59 Caberá ao Presidente da República, a i~iciativa da Lei de 
criação de Municípios, rios TerritórioS Fedei-ais. 

Art. 69 A lei de criação de Municípios nos Territórios Federais mencio-
nará: 

I - o nome, que será tambêm o da sua sede; 
II - a comarca a que pertence; 
III - o ano da instalação; 
IV - os limites territoriais; 
V - os distdtos, se houver, com os respectivos limites territoriais. 
Art. 711 Na fixação das linhas divisórias intennunicipais e interdistri-

tais, -deverão ser observadas as seguintes normas: 
I - em nenhuma hipótese serão consideradas incorporadas ou, a qual

quer título, subordinadas a um Município, áreas compreendidas em Terri
tórios limítrofes; 

II - as superfícies d'âgua, marítimas, fluviais ou lacustres não quebram 
a continuidade territcrial; 

III - dar-se-â preferência, para delimitação, às linhas naturais, facil
mente reconhecíveis; 

IV - na inexistência ou impossibilidade de liÕhas naturais, utilizar-se-â 
linhas retas, cujos extremos sejam pontos, naturais ou não, facilmente reco
nhecíveis e dotados de condições de fixidez. 

Art. 89 Não haverá, nos Territórios, mais de uma cidade ou vila com a 
niesma de~ignação, devendo ser evitada a utilização de topônimosjá existen
tes no Pais. 

Seção I 
Da Instalação do Munic(pio 

Art. 99 Os Municípios serão instalados com a posse do Prefeito e dos 
Vereadores. 

Art. 10. A sessão de instalação do Município terá carâter so1ene, será 
presidida pelo Juiz de Direito da Comarca ou na sp.a falta ou impedimento, 
pelo Juiz da Comarca mais próxima, que fará a declaração de instalação, 
dando, em seguida, posse aos Vereadores. 

§ J9 O Prefeito será empossado durante a sessão de instalação do Mu
niCípio, pelo Governador dO TerritóriO, ou pela autoridade por este designa
da. 

§ 29 A ata da sessão de instalação do Município, assinada pelo Juiz de 
Direito e demais autoridades presentes, será publicada no Diário Oficial da 
União. 

Seção II 
Da_Administração Municipal 

Art. 11. Até que tenha legislação própria, vigorará, no novo Municí
pio, a legislação do Município de origem. 

Art. 12. _O novo Município será administrado, atê a sua instalação, por 
Prefeito nomeado pelo Governador do Território. 

Art. 13. Enquanto não for votado o Regimento Interno, a Câmara do 
novo Município adotarã o da Câmara do Município do qual foi desmembra
do. 

CAPITULO II 
Da Autonqmia e da Competência dos Municfpios 

Art. 14. Os Municípios dos Territórios têm todos os direitos e prerro~ 
gativas asseguradas, na Constituição e nas leis federais, aos Municípios dos 
Estados 

Art. 15. Aos Municípios dos Territórios Federais compete prover tudo 
quanto respeite ao seu peculiar interesse, especialmente no que concerne: 

I - à eleição dos Vereadores; 
II - às necessidades da sua administração; 
III - à instituição e arrecadação dos tributos de sua competência e à 

aplicação das suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas 
e publicar balancetes, nos prazos fixados em lei; 

IV - à organização dos serviços públicos locais. 

CAPITULO III 
Da Organização Politica do Municfpio 

Art. 16. São órgãos do Município, o Legislativo e a· Executivo. 
§ I• O Órgão Legislativo é exercido pela Câmara Municipal e o Execu

tivo, pelo Prefeito. 
§ 29 Salvo as exceÇões previstas na Constituição Federal, é vedado a 

qualquer dos órgãos delegar atribuições, e o cidadão investido na função de 
um deles não poderá exercer a de outro. 

Seção I 
Da Câmara Municipal 

·Art. 17. A Câmara Municipal se compõe de Vereadores eleitos pelo 
voto direto e secreto, pelo período de 4 (quatro) anos. 

Parágrafo único. O número de Vereadores serâ de 7 \sete) nos Municí
pios das Capitais e de 5 (cinco) nos demais, acrescentando-se mais um para 
cada 30.000 (irinta mil) habitantes do Município, não podendo ultrapassar, 
respectivamente,- o número de 9 (nove) e 7 (sete) Vereadores. 

Art. 18. São condições de elegibilidade para Vereador: 
I - ser brasileiro; 
II - ser maior de vinte e um anos; 
III - estar no exercício dos direitos políticos; 
IV- contar, à data de sua eleição, pelo menos um ano de domicflio elei

toral no Município, no período imediatamente anterior à eleição. 
Art. 19. -As inelegibilidades, para o cargo de Vereador, são aquelas esR 

tabelecidas na ConStituição Federal e na Lei Complementar pertinente. 
Art. 20. -Os Vereadores, desde a posse, são impedidos de: 
I - celebrar contrato com a União, o Território ou o Município, ou ór

gão de sua administração indireta ou com empresa concessionâria de serviço 
público federal, territorial ou municipal, inclusive fundações instituídas pelo 
Poder Público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes; 

II - exercer a gerência ou administração de firma beneficiada por privi~ 
légio ou favor concedido pelo Município: 
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III - patrocinar causas contra a municipalidade e pleitear, perante a 
mesma, interesses de terceiro, como advogado ou procurador. 

§ 1~ Não perde o mandato o Vereador nomeado Secretário l'vfunicipal 
ou Secretãrio de Governo. 

§ 29 Nos casos previstos neste artigo, nos de licença por mais de quatro 
meses ou nos de vaga, serâ convocado o suplente e, na falta deste, o fato serâ 
comunicado ao Juiz Eleitoral competente, para as providências de direito. 

§ 39 O Vereador licenciado~ nos termos do parágrafo anterior não po
derá reassumir o exercido do mandato antes do término da licença. 

Art. 21. Compete à Câmara Municipal deliberar, com a sanção do Pre
feito, sobretudo _o que respeite ao peculiar interesse do Município, e especial
mente: 

I - dispor sobre normas de tributação municipal e estabelecer critérios 
gerais para a fixação dos preços de seus serviços e atividades, assim como das 
tarifas dos serviços concedidos; 

II - conceder isenção de imposios em caráter geral; 
III- orçar a receita e fixar a despesa do Município, observado, quando 

couber, o critério fixado na Constituição, na parte referente ao Orçamento; 
IV- criar, alterar e extinguir cargos públicos, fixando-lhes os vencimen-

tos: 

V - autorizar operações de cr&Jito, obedecida a legislação federal, em 
vigor; 

VI - autorizar a concessão de serviços públicos, a aquisição de bens e a 
permuta ou alienação de imóveis do Município, respeitada a legislação fede
ral aplicâvel; 

VII - aprovar os planos de desenvolvimento municipal e as normas ur
banísticas do Município; 

VIII- expedir normas de política adminisrativa nas matérias de compe
tência do Município. 

Art. 22. Compete, privativamente, à Câmara: 
I- eleger, anualmente, sua Mesa, bem como destituí-la, na forma regi

mental; 
II - organizar os Serviços de sua Secretaria e dar provimento aos res

pectivos cargos; 
III - elaborar o seu Regimento Interno; 
IV - conceder ao Prefeito licença para afastamento do cargo e para 

ausentar-se do Município por mais de 30 (trinta) di_as; 
V - representar ao Governador contra a tos do Prefeito, que configura

rem ilícitos penais ou administrativos, ou nos casos de comprovada ineficiên-
cia; 

VI - apreciar vetos do Prefeito; 
VII -convocar o Prefeito para prestar esclarecimentos, especificando a 

matéria e fixando dia e hora para o comparecimento; 
VIII - solicitar informações pertinentes à matêria que esteja sob apre

ciação; 
IX- aprovar, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento, consórcio ou 

convênio de que o Município seja parte, e que envolvam recursos municipais; 
X- julgar, no prazo de 60 (sessenta) dias, após o recebimento, as contas 

do Prefeito; 
XI- declarar a perda ou extinção de mandato, na forma regimejltal. 

Art. 23. Excetuados os casos previstos nesta Lei, as deliberações da Câ
mara serão tomadas por maioria simples, presente, pelo menos, a maioria ab
soluta dos seus membros. 

Parâgrafo único. Dependem de voto favóravel de, no mínimo 2/3 (dois 
terços) de seus membros, as deliberações da Câmara sobre: 

I - cassação de mandato de Vereador; 
II - matéria vetada; 
III - destituição de membro da Mesa. 
Art. 24. O Prefeito poderâ enviar à Câmara projetas sobre qualquer ma

téria, com a solicitação expressa de serem apreciados dentro de 30 (trinta) 
dias, justificada a importância da matéria e a urgência da medida. 

Parãgrafo único. Esgotado o prazo a que se refere este artigo, sem que 
haja deliberação da Câmara, o projeto serã considerado aprovado. 

Art. 25. As Câmara Municipais reunir-se-ao, anualmente, em 4 (quatro) 
per'lodos legislativos ordinários, não podendo, cada um deles, ultrapassar a 6 
(seis) semanas: 

Parâgrafo único. As datas de instalação dos perfodos legislativos ordi
nârios serão estabelecidas pelos, regimentos internos das Câmaras Munici
pais. 

Art. 26. As Câmaras Municipais reunir-se-ão, extraordinariamente, 
quando convocadas, com prévia declaração de motivos: 

I - pelo Prefeito; 
II - pela maioria absoluta dos Vereadores. 

Parágrafo único. Quando da convocação extraordinária, o Presidente 
marcará a reunião com antecedência de, no mínimo, 5 (cinco) dias, mediante 
comunicação direta aos Vereadores, por protocolo, e edital afixado na porta 
principal do edifício da Câinara e Publicado na imprensa local, se houver. 

Art. 27. Aplica-se aos Vereadores dos Municípios dos Territórios o dis-
posto na lei federal sobre responsabiJidade. 

SEÇÃO II 

Do Processo Legislativo 

Art. 28. O processo legislativo compreenae a elaboração de: 
I - leis ordinárias; 
II - decretos legislativos; 
III - resoluções. 
Art. 29. A iniciativa dos projetes a serem submetidos à Câmara cabe a 

qualquer Vereador e ao Pre{elto, sendo da competênci~ privativa deste a pro
posta orçamentária e os projetes que disponham sobre matéria financeira, 
criem, alterem ou extingam cargos, funções ou empregos públicos, aumentem 
vencimentos ou vantagens dos servidores municípais ou importem em au
mento de despesa ou redução da receita. 

Parágrafo único. Não serão permitidas emendas que importem em au
mento das despesas previstas: 

a) nos projetes da competência privativa do Prefeito; 
b) nos projetes referentes à organização dos serviços admín:l,.atlvos da 

Câmara Municipal. 
Art. 30. Aprovado o projeto, na forma regimental, serâ ele, ; .,; prazo de 

15 (quinze) dias úteiS, enviado ao Prefeito que, em igual pi.~ ,J, deverá. 
sancionã-lo e promulgâ-lo, ou então vetã-lo, se o e;onsiderar contrãrio ao in
teresSe do Município ou infringente da Constituição ou de lei federal. 

§ 19 Decorrido o prazo sem a manifestação do Prefeito, considerar-se-á 
sancionado o Projeto, sendo obrigatória a sua promulgação pelo Presidente 
da Câmara, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. 

§ 29 O veto poderã ser total ou parcial, devendo, neste caso, abranger o 
texto do artigo, parágrafo, inciso, item, número ou alínea. 

§ 3• A apreciação do veto pela Câmara deverâ ser feita dentro de 15 
(quinze) dias de seu recebimento em uma só discussão e votação, em escrutí
nio secreto. 

§ 49 Se o veto não for apreciado, no prazo estabelecido no parâgrafó an
terior, considerar-se-â acolhido pela Câmara. 

§ 59 Se aprovada, a matéria vetada serã promulgada pelo Presidente da 
Câmara, dentro de 10 (dez) dias, entrando em vigor na data em que for publi
cada. 

SEÇÃO III 

Do Prefeito Municipal 

Art. 31. O Prefeito Municipal serâ nomeado pelo Governador do Terri-
tório, nós tCrniOs da Constituição Federal. 

Art. 32. São condições de nomeação para Prefeito: 
I - ser brasileiro; 
II - estar no exercício dos direitos polítcos e civis; 
III - ser maior de 21 (vinte e um) anos. 
Art. 33. Ao Prefeito é vedado, desde a posse: 
I- exercer cargo, função ou emprego público da União, do Território, 

do Município, bem como de autarquia, empresa pública, sociedade de econo
mia mista e fundaÇões institu_iQas pelo Poder Público; 

II- celebrar contrato Côfu Município, Território ou a União, com ór
gão de sua administração indireta ou com empresa concessionária de serviço 
público municipal, territorial ou federal, inclusive fundações instituídas pelo 
Poder Público, salvo quando o contrato obedécer a cláusulas uniformes; 

III- ser proprietârio, sócio ou diretor de empresa beneficiada com pri
vilégio ou favor concedidos pelo Município; 

IV - patrocinar "causas contra a municipalidade e pleitear, per(:t.nte a 
mesma, interesse de terceiros, como advogado ou procurador. 

Art. 34_. _Compete aó Prefeito: 
I - representar o Município em Juízo ou fora dele; 
II- sancionar e promulgar, dentro de 15 (quinze) dias úteis de seu rece

bimento, os projetes aprovados pela Câmara, ou vetá-los nos termos desta 
Lei; 

III - apreseriiar à Câmara projetes sobre todos os assuntos de interesse 
do Município, bem como a proposta justificada -do orçamento municipal 
para o exercício_. seguinte; 

IV - propor à Câmara a criação e a extinção de cargos, funções ou em
pregos públicos; 

V- prestar à Câmara, pessoalmente ou por escrito, dentr !e 20 (~inte) 
dias, as informações que lhe forem regularmente solicitadas; 
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VI - apresentar à Câmara, até o dia 30 de março, as contas do exercício 
anterior, acompanhadas de relatório circunstanciado das atividades da admi~ 
nistraçãb municipal no período, sugerindo as providências que julgar neces
sárias; 

VII - prestar contas aos órgãos competentes e nos casos previstos em 
lei; 

VIII- nomear, promover, exonerar ou demitir, pôr em disponibilidade, 
conceder licença e aposentar servidores, observadas as leis municipais aplicá
veis e, na sua falta, em caráter supletivo, a legislação federal pertinente; 

IX - fazer arecadar as rendas municipais, zelando pela sua guarda e 
exata aplicação; 

X- fixar as tarifas dos serviços públicos concedidos e dos serviços e ati
vidades explorados pelo Município, de acordo com os critérios gerais aprova
dos pela Câmara Municipal; 

XI- autorizado pela Câmara Municipal, contrair empréstimos e fazer 
outras operações de crédito; 

XII - colocar à disposição da Câmara, até o ·dia 25 (vinte e cinco) de 
cada mês, a parcela correspondente ao duodécimo de sua dotação orçamen~ 
tãria; 

XIII - convocar extraordinariamente a Cãmara Munidpal; 
XIV - decretar e promover desapropriações; 
XV- permitir, a título precário, a exploração de serviços de utilidade 

pública; 
XVI - fazer publicar os atos ofiCiais; 
XVII - solicitar o auxílio das autoridades policiais do Território, para 

garantia do cumprimento de leis municipais e de suas decisões. 

Art. 35. Os subsídios do Prefeito serão fixados pelo Governador do Ter
ritório, atendidas as possibilidades do erário municipal, pOdendo ser revistos 
anualmente. 

Parágrafo único. Ao servidor público, nomeado Prefeito, fica assegurada 
a opção pelos vencimentos do seu cargo efetivo. 

Art. 36. Aplica~se aos Prefei~os dos Municípios, no que couber, o dispo
sitívo na lei federal sobre responsabilidade. 

CAPITULO IV 
Da Administração Financeira 

Art. 37. Na deliberação orçamentária anual de cada Município, sempre:. 
juízo de outras disposições de lei federal, serão observados os preceitos se
guintes: 

I - nenhum orçamento poderá inserir dispositiVos estranhos à fixação 
da despesa e à previsão da receita, salvo a autorização para abertura de crédi
to por antecipação de receita, aplicação do saldo e o modo de cobrir deficit 
existente; 

II - as despesas de capital obedecerão ao orçamento plurianual de in
vestimentos; 

III - constituem vedações, no orçamento e na sua execução, o esterno 
de verbas, a concessão de crédito ilimitado, a abertura de crédito especial ou 
suplementar, sem prévia deliberação e sem indicação da receita correspon
dente, e a realização de despesas que excedam as verbas votadas pela Câmara 
Municipal, salvo as autorizadas em crédito extraordinário; 

IV - o orçamento, dividido em corrente e de capital, compreenderá as 
despesas e receitas de todos os órgãos da administração, tanto direta quanto 
indireta, excluidas somente as entidades que não recebem subvenções ou 
transferências à conta do orçamento; 

V - a receita e a despesa dos órgãos da administração indireta serão in
cluk:ias no orçamento anual, em forma de dotações globais, não importando 
esta determinação, em prejuízo de sua autonomia na gestão de seus recursos; 

VI - a previsão- da receita compre.enderã todas as rendas e suprimentos 
de fundos, incluído o produto das operações de crêdito; 

VII- nenhum tributo terá sua arrecadação vinculada a determinado ór~ 
gão, fundo ou despesa, ressalvado aquele que, por lei, passe a constituir receiR 
ta do orçamento de capital, vedada, neste caso, sua aplicação no custeio de 
despesas correntes; 

VIII- o projeto, o programa, a obra ou a despesa, cuja execução exceda 
um exercício financeiro, não poderão ter verba expressamente enunciada no 
orçamento anual, nem ter início ou contratação sem prévia inclusão no orçaR 
mento plurianual de investimentos, ou sem prévia deliberação que auto_rize e 
fixe o montante das verbas anualmente consignadas no orçamento, no curso 
de sua realização e conclusão; 

IX - o montante da d~spesa autorizada, em cada exercício financeiro, 
não poderá ser superior ao total das receitas previstas para o mesmo período, 
salvo as despesas que corram à conta de crêdito extraordinários, ou no caso 
de corretivo de recessão económica, se o permitii a lei federal; 

X- se a execução orçamentária, no curso-do exercício financeiro, de~ 
monstrar a probabilidade de déficit superior a 10 (dez) por cento do total da 
receita estimada, ao Prefeito Cllrri!ffe propor à Câmara Municipal as provi~ 
dências necessárias ao restabelecimento do equilíbrio orçamentário; 

XI - compete ao Prefeito a iniciativa das deliberações orçâ.mentãrias e 
das que abram crédito, fixem vencimentos e vantagens dos servidores munici
pais, concedam subvenção ou auxilio, ou de qualquer modo autorizem, criem 
ou aumentem a despesa pública; 

XII - nenhuma emenda que acarrete aumento de despesa global ou de 
cada órgão, plano ou programa, ou vi~e a modificar o seu montante, poderá 
ser objeto de deliberação; 

XIII - o projeto de deliberação o"rçamentá.ria anual serâ enviado pelo 
Prefeito à Câmara Municipal, até o dia 19 de outubro, e se, até o dia {9 de deR 
zembro, a Câmara não o devolver para sanção, será promulgado; 

XIV -toda operação de crédito para antecipação da receita autorizada 
no orçamento anual, não poderâ exceder a quarta parte da receita prevista 
para o exercício financeiro e, obrigatoriamente, será liquidada até 30 (trinta) 
dias depois do encerramento deste; 

XV - a deliberação que autorizar operação de crédito, a ser liquidada 
em exercício financeiro sU.bseQUeiltC, fixará as dotações a serem incluídas no 
orçamento anual, para os respectivos serviços de juros, amortização e resgate. 

Art. 38. A fiscalização da. administração fmanceira do Município serâ 
feita pela Câmara Municipal. 

Art. 39. Não apresentadas as contas pelo Prefeito, no prazo previsto nes~ 
ta Lei, a Câmara constituirá uma comissão para re11lizar a tomada de contas, 
dando ciência ao Governador. 

_Ar_t. 40. Verificada a existência de irregularidade nas contas do Prefeito, 
a Câmara representará ao Governador e ao Conselho Territórial, bem como 
à autoridade judicial, para efeíto de apuração de responsabilidade criminal. 

Art. 41. Consideram~se automaticamente aprovadas as contas do Prefei~ 
to que não forem julgadas no prazo a que se refere o item X, do art. 22. desta 
Lei. · 

Parágrafo único. O prazo de exame das contas será suspenso durante a 
realização de diligência que tenha sido solicitada ao Prefeito. 

Art. 42. As contas relativas à aplicação de recursos recebidos diretamen~ 
te do GoVerno do Território ou da União sei'ão prestadas pelo Prefeito, ao 
Governador, bem como ao Tribunal de Contas da União, na forma da lei, 
sem prejuízo da sua inclusão na prestação geral de contas à Câmara. 

TITULO II 
Das DisposiÇões Gerais e Transitórias 

Art 43. Logo após a posse, a Câmara Municipal serã instalada, sob a 
presidência do Verador mais idoso, procedendo-se, imediatamente, à eleição 
da Mesa. 

Art. 44. As primeiras eleições nos Munidpios que vierem a ser criados 
realizar-se-ão,. silnültaneamente, com a renovação das Câmaras Municipais 
em funcionamento. _ . 

Art. 45. h vedada a participação de servidores municipais no produto da 
arrecadação de tributos e multas, inclusive da dívida ativa. 

Art. 46. Esta Lei não se aplica ao Território Federal de Fernando de No
roriha. 

Art. 47. Independentemente da comprovação dos requisitos previstos 
nesta Lei, ficam criados, no Território Federal de Rondônia, os seguintes 
Municípios: 

1 - Ariquemes; 
II - Ji-Paranâ; 
III - Cacoal; 
IV - Pimenta Bueno; 
V- Vilhena. 
§ 19 Os limiteS da ãrea de cada Município, ora criado, serão fixados em 

Decreto do Poder Executivo. 
§ 2'i' Só a lei poderá alterar os limites da área do Município, fixados nos 

termos do parágrafo anterior. -

Art. 48. A instalação- dos Municípios, ora ·criados, farRse~á de acordo 
com esta Lei, após as eleições dos Veradores a serem realizadas, simultanea
mente, com as eleições municipais em -todo o Pais. 

Art. 49. Os Municípios criados no art. 47, cujos Prefeitos serão, desde lo
go, nomeados pelo Governador do Território, continuarão pertencendo à 
Comarca do Município de origem atê que lei especial disponha sobre a Orga
nização Judiciária dos Territórios. 

§ 19 Os PrefeitOs nome3dos poderão: 
I - expedir a tos necessários à instalação e à administração do M unici~ 

pio; 
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II- propor ao Conse:lbo Territórial, com aprovação do Governador do 
Território Federal, a criação de tabela provisória de pessoal; 

III- nomear, dispensar e punir, na forma da lei, pessoal de que trata o 
inciso anterior; 

IV- solicitar, com aprovação do Conselho Territórial~ recursos ao Ter-
ritórial Federal; 

V- celebrar acordos convênios e contratos, para execução de serviços e 
obras municipais; 

VI- Submeter à apreciação do Conselho Territorial, com a assistência e 
aprovação do Governo do Território Federal, o Plano anual das atividades 
administrativas a serem realizadas durante cada exercicio que preceder a ins
talação dos Municípios, discriminando-se a receita e ·a despesa estimadas 
para esse fim; 

VII- aplicar, no que couber, a legislação do Município de origem. 
§ 29 A receita tributâ-ria ou originária, arrecadada na área dos novos Mu

nicípios, será neles aplic3.da, para efeito da exeCl.!ção do plano anual.referido 
no inciso VI, do § 19, deste artigo. 

§ 39 A prestação das contas dos Prefeitos, referentes a cada exercício que 
preceder a instalação dos Municípios, será feita ao Conselho Territórial. 

§ 49 As contas do exercício imediatamente anterior ao da instalação dos 
Municípios serão submetidas, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data 
de sua instalação, ao julgamento das Câmaras de Vereadores eleitas simulta
neamente com as dos demais Municípios do Territórb. 

Art. 50. Os subsídios dos Prefeitos nomeados serão fixados pelo Gover
nador do Território Federal. 

Art. 51. O Tribunal de Contas da União, desde que solicitado pela Secre
taria de Planejamento da Presidência da Rep~blica, disporá sobre as quotas 
do Fundo de Participação, quando devidas aos Municípios criados na con
formidade deste Titulo. 

Art. 52. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas 
as disposições em contrário. 

Brasília, li de outubro de 1977; !56• da Independência c 899 da Repúbli
ca - Ernesto Geisel. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Municípios. de As
suntos Regionais e de Finanças.) 

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N• I, DE 1981 
(n' 75/80, na Câmara dos Deputados) 

Homologa o ato do Conselho Mont!tário Nacional que autorizou 
a emissão de papel-moeda, no ano de 1979, no valor global de 
Cr$ SO.OOO.OOO.OOO,OIJ (éinqüenta bilhões de cruzeiros), lllljorma do 
que dispõe o inciso I do art. 4' da Lei nP 4.595, de 31 de dezembro de 
1964. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 S homologado o ato do Conselho Monetário Nacional que auto

rizou a emissão de papelwmoeda, no exercício de 1979, no valor global de 
Cr$ 50.000.000.000,00 (cinqUenta bilhões de cruzeiros), em atendimento à 
solicitação e razões constantes da Mensagem n9 613, de 26 de dezembro de 
1979, do Poder Executivo. 

Art. 29 Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

MENSAGEM N• 613, DE 1979 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 49, item I, infine, da Lei n9 4.595, de 31 de dezembro 

de 1964, e da anexa Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda, tenho a honra de solicitar a Vossa Excelência a homologação do 
Congresso Nacional para a emissão de papel-moeda autorizada pelo Conse
lho Monetário Nacional, no corrente exercício, no valor global de 
Cr$ 50.000.000.000,00 (cinqUenta bilhões de cruzeiros), para atender às ativi
dades produtivas do País e à circulação da riqueZa nacional. 

Brasília, 26 de dezembro de 1979. -João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 486, OE 20 DE DEZEMBRO DE 
1979, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA. 

Excelentlssimo Senhor Presidente da República: 
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência 

as razões pelas quais o Conselho Monetário Nacional autorizou a emissão de 
papel-moeda, no corrente ano de 1979, em valor superior ao limite de dez por 
cento dos meios de pagamento existentes a 31 de dezembro do ano passado, 
com fundamento no item I do artigo 4• da Lei n• 4.595, de 31 de dezembro de 
1964. 

2. Com efeito, necessidades urgentes e imprevistas para atender ativida
des produtivas e a circulação da riqueza nacional, tomaram indispensável au
torização para emissão de papel-moeda em Cr$ 50,0 bilhões. 

3. As necessidades justificativas da medida tomada pelo Conselho Mone
tário Nacional decorrem do recrudescimento do processo inflacionário, com 
a sua pressão, irresistível a curto prazo, sobre a expansão monctâria e credití
cia. Caso-a eXpansão do estoque de moeda e do crédito tivesse de ficar conti
da dentro das previsões inicialmente programadas, ocorreria, a esta altura, 
invencível carência de liquidez dos agentes econômicos, cujos efeitos reccssi· 
vos, sobre a produção e o nível de emprego, ameaçariam paralisar a vida eco· 
nômica no País. 

4. A politica antiinflacionária do governo, inicialmente formulada para 
conter o crescimento da demanda global, veio sendo gradativamente redefini· 
da em sua estratégia, para centrar-se agora no estímulo ao crescimento da 
oferta, notadamente nos setores que operam com excessiva capacidade ocio
sa. Como era esperado, a readaptação da política monetária implicou benefi· 
cio especialmente ao setor agrícola, tendo em vista a prioridade a este atribuí
da nas diretrizes da atual administração. Os reajustamentos da política eco
nômica e de combate à inflação provocaram, portanto, nesta etapa, uma ne
cessidade de expansão do meio circulante em nível superior ao anteriormente 
estabelecido. 

5. Nessas condições, solicito de Vossa Excelência o encaminhamento de 
mensagem ao Congresso Nacional, para que homologue o ato do Conselho 
Monetário Nacional que autorizou a emissão de CrS 50,0 bilhões. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos 
do mais profundo respeito e consideraçãO. -Karl os Rischbieter, Ministro da 
Fazenda. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964 

Dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e 
Crediticias. Cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras provi
dências. 

Art. 49 Compete privativamente ao Conselho Monctârio Nacional: 
I....:... autorizar as emissões de papel-moeda (Vetado) as quais ficarão na 

prévia dependência de autorização legislativa, quando se destinarem ao fi~ 
nanciamento direto, pelo Banco Central da República do Brasil, das ope
rações de crédito com o Tesouro Nacional, nos termos do art. 49 desta Lei. 

O Conselho Monetârio Nacional pode, ainda, autorizar o Banco Central 
da República do Brasil a emitir, anualmente, at~ o limite de 10% (dez por cen
to) dos meios de- pagamentos existentes a 31 de dezembro do ano anterior, 
para atender as exigências das ativida~es produtivas e da circulação da rique
za do País, devendo, porém, solicitar autorização do Poder Legislativo, me
diante Mensagem do Presidente da República, para emissões que, justificada· 
mente , se tornarem necessárias além daquele limite. 

Quando necessidades urgentes e imprevistas para o financiamento dessas 
atividades o determinarem, pode o Conselho Monetário Nacional autorizar 
as emissões que se fizerem indispensáveis, solicitando imediatamente, através 
de Mensagem do Presidente da República, homologação do Poder Legislati
vo para as emissões assim realizadas; 

Art~ 49. As operações de crédito da União, por antecipação de receita 
orçamentária ou a qualquer outro fítulo dentro dos limites legalmente autori
zados, somente serão r.ealizadas mediante colocação de obrigações, apólices 
ou letras do Tesouro Nacional. 

§ 19 A lei de orçamento, nos termos do art. 73, § 1~, inciso II, da Consti
tuição Federal, determiharâ, quando for o caso, a parcela do ~'deficit" que 
poderá ser coberta pela venda de títulos do Tesouro Nacional dirctamente ao 
Banco Central da República do Brasil. 

§ 2• O Banco Central da República do Brasil mediante autorização do 
Conselho Monetário Nacional baseada na lei orçamentária do exerdcio, po· 
derá adquirir diretamente letras do Tesouro Nacional, com emissão de papel
moeda. 

§ 39 O Conselho Monetário Nacional decidirâ, a seu exclusivo critério, a 
política de sustentação em bolsa da cotação dos títulos de emissão do Tesou
ro Nacional. 

§ 4"' No caso de despesas urgentes c inadiáveis do Governo Federal, a se
rem atendidas mediante créditos suplementares ou especiais, autorizados 
após a lei do orçamento, o Congresso Nacional determinará, especificamente, 
os recursos a serem utilizados na cobertura de tais despesas, estabelecendo, 
quando a situação do Tesouro Nacional (or deficitária, a discriminação pre
vista neste artigo. 

§ 5'~' Na ocorrência das hipóteses citadaS nO- Parágrafo único, do artigo 
75, da Constituição Federal, o Presidente da República poderâ determinar 
que o Conselho Monetârio Nacional, atravE:s do Banco Cen~ral da República 
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do Brasil, faça a aquisição de letras dO Tesouro Nacional com a emissão de 
papel-moeda até o montante do crêdito extraordinário que tiver sido decreta
do. 

§ 69 O Presidente da República fará acompanhar a determinação ao Con
selho Monetário Nacional mencionada no parágrafo anterior, de cópia da 
mensagem que deverâ dirigir ao Congresso Nacional, indicando os motivos 
que tornaram indispensáveis a emissão e solicitando a sua homologação. 

§ 79 As letras do Tesouro Nacional, colocadas por antecipação de receita, 
não poderão ter vencimentos posteriores a 120 (cento e vinte r dias do encerra-
mento do exercício respectivo. --

§ 89 Até 15 de março do ano seguinte, o Poder Executivo enviará mensa
gem ao Poder Legislativo, propondo a forma de liquidação das letras do Te
souro Nacional emitidas do exercício anteriOr e lião resgatadas. 

§ 99 ~vedada a aquisição dos títulos mencionados neste artigo pelo Ban
co do Brasil S.A. e pelas instituições bancárias de que a União detenha a 
maioria das ações. 
.................................... ~ ............................. . 

(Às Comissões de Economia e de Finanças.) 

PARECERES 

PARECERES N•s I, 2 E 3, DE 1981 

s'obre o Projeto idle OC.ei da. Câ.mára. n.0 87, de 1980 
(PL n.0 3 898-B/80 na origem), que "dispõe sobre o pro
vimento de ,ca..rgos de Juiz de (Direito 1dos Territórios, nas 
condições ICJ.ue !menciona, e ,dá. [Outras providências". 

PAREOER N.0 I, DE 1981 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Aderbal J'urema 

O Projeto sob exame, originário da Câmara dos Deputados, de 
in!c~ativa .do S-enhor Pre.s:dente da República, encaminhado com 
a Mensagem n.0 434/80, dispõe sobre a realização de concurso pú-
blico para o preenchimento de cargos de Juiz de Direito dos Ter
ritórios, estabelecendo, ainda, prazo de Interstício para remoção de 
Juiz dos Territórios para o Distrito Federal. 

2. Na. Exposição de Motivos que justifica a Pr-opos~çã.o, es
clar·ece o Senhor Ministro da Justiça que o Projeto resulta de pro
posta do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, 
" ... objetlvando enfrentar de modo imediato e -eficaz a situação 
da Justiça nos· Territór'os Federais, onde é notória e conhecida 
a carência de magistrados, cujo recrutamento é feito através de 
concurso público de provas e titulo.s". 

3. O Projeto, e-m sua tramitação pela Câmara dos Deputados, 
foi anali-sado pela douta Comissão de Constituição e Justiça, que 
o considerou constitucional, jurídico e de . boa técnica legislativa, 
além de, no mérito, conveniente. P·elo que, à luz: qo disposto no art. 
100, item III, letra b, n.0 1., comb~.nado oom o art. 100, item I, n.O 6, 
do Regimento Interno, cumpre-nós, apenas, .examinat-lhe o mérito. 

SOb tal aspecto, a Proposição, já acolhida pacificamente na 
outra Casa, parece-nos oportuna e conveniente. não só_ por resul
tar de propos!Ja do próprio Tribunal de Ju.'ltlça com jurisdição na 
área, como, a."i.nda, por serem evidentes as sua.s vantagens do ponto 
d·e viSta do interesse público, uma vez que o provimento dos cargos 
d·e juiz ensejará melhores condições de prestação jurlsd'c!onal às 
populações envolndas. 

4. Ante o exposto opinamos, no mérito, pela aprovação do 
Projeto. 

Sala. das Comissões, 2 de dezembro de 1980. - AI.oysio Chaves, 
Pres-1!dente em -exercício - Aderbal Jurema., Relator - Bernardino 
Viana- Moaeyr Dalla- Almir Pinto- Lázar<> Barboza- Le
no.ir Vargas- Raimundo Parente- Leite Chaves- Hugo Ramos. 

PARECER N.O 2, DE 1981 

Da Comissão de Serviço Público Civil 

Relator: 'Senador Raimiundo Parente 
De iniciativa do senhor Pres."i.dente da República, nos termos 

do art. 51 da Constituição, vem a e:>~ame desta Casa Projeto de 
Lei, visando a dispor sobre o provimento de cargos de Juiz de 
Direito dos Territóli\os. nas condições que especifica, e a dar outras 
providências. 

·A matéria, quando do início de sua tranútação na Câmara do.s 
Deputado.s, se fez acompanhar de Exposição de Motivos do Se
nhor :Ministro de Estado da Justiça, esclarecendo que a mect.\da 
está sendo p!eitea;da, objetivando enfre~tar de modo imediato e 
eficaz a s;tuaçãd da justiça nos Territórios· Federais, ond-e é no
tória e conhe.c"i.da a .. carência de magistrado,s, cujo recrutamento 
é feito através de concurso público de provâ.s e títulos. 

A matéria, estruturada em 4 (quatro) artigos, estabelece em 
seu art. t.o que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 
Territór"os poderá promover concurso apenas para o preenchimen
to dos cargos de Juiz de Direito dos Territórios, até serem preen
chidas as vagas atualmente existentes, e em seu art. 2.0 que a :re
nióção de qi<e· trata o· art.- 50, da Lei n:o ·a. 750, de 1979, que dispõe 
sobr-e a Organiz.ação Judic.~ária do Distrito Federal e dos territó
rios, somente será permitida após 3 (três) anos de efet!vo exer
cício dos aprovados no· oonéurso· que ora se· pretende autorizar o 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios a rea1i.zar. 

>Considerando que, no âmbito desta Comissão., nada vemos que 
obstaculize a sua normal tramitação, somos pela aprovação do 
Projeto. 

Sala da~ Com.i,s,sões, 2o de dezembro de 198(). ~ . Bernardin9 
'Viana, "Presidente em exerciclo .......:. . Ramtuna.o Parente, Relator 
Aderbal Jurema - Orestes Quércia. 

PARECER N.0 3, D&. J9.81 

Da Comissão do .Distrito Federal 

l!iela.tor:· .'Senador ·Ada.U!erto·.Sena 

il'elo projeto de lei que ''em ao estudo desta Comissão, o Tribu
nal d~ Justiça do Distrito Federal e dos Terr.itório.s somente pode
rá promover concurso para o preenchimento dos cargos de. Juiz de 
Direito dos Territórios, até serem completadas as vagas atualmen
te existentes. 

A proposição prevê, ainda, que a remoção, a pedido, dos Jui
zes de D'reU<Js dos Territórios, para o Distrito Federal, somente 
se.rá p-ermitida após três anos de efetivo exercício dos aprovados 
nos concursos. 

O projeto é oriundo do Poder Executivo, e foi submetido à con
sideração do COngresso Nacional, nos termos do art. 51 da Cons
titu:ção, acompanhado de exposição de moh~vos em que o M'nis
tro da Justiça enfatisa os seguintes pontos: 

1 - As providências preconizadas foram propostas pelo Tri
bunal de Justiça do Distr-ito Federal e dos Territó:Ltos; 

2 - O objetivo é enfrentar prontamente a situação da Jus
tiça nos Territórios Federais, onde há carência de magistrados; 

3 -O TJDF considerou oportuno que o concurso tenha abran
gência def~!nfda. apenas para o preenchimento das vagas existen
tes nos Territórios Federais. 

Na Câmara dos Deputados, a proposição foi aprovada pelos 
órgãos Técnicos e pelo Plenãrlo. 

A implantação da Lei Orgãnica da Magistratura do Distrito 
Federal e dos Terrnórios exige o preenchimento de cargos de Juí
zes nos Tarritórios Federais. Nessas Unidade$ há, efetivarnente, 
dificuldades no tocante à nomeação de Juizes, porquanto os pro
fissionais qualificados, que, para. ocuparem o cargo, têm de se 
submetei a concurso público de provas e títulos, preferam parti
cipar do mercado de trabalho das grandes cidadas, fugindo das 
cidades territoriais, quase sempra localizadas nas regiões de 
fronteiras. 

Do ponto de v.!sta constitucional, nenhuma· objeção existe. 
Quanto. ao mér:to, está perfeitamente demonstrada a. necessidad-e 
de concurso público para Juiz de Direito dos Territórios. 

A proposição não esqueeeu, inclusive, do fato de que Juízes 
dos Territórios, a nós serem _.investidos. no cargo, podem reauerer 
remoção para o Distrito Federal. Por isso mesmo, impõe a obriga
dia do exercicio. na e.sfera te:rritorial, durant-e três anos, para. en
tão se-lhe aberta a poSSibilidade da remoção. 

Somos, por conseguinte, pela aprovação do presente projeto de 
I e!. 

Sala das Oonússães, 4 de dezembro de 1980. - Lázaro Barboza, 
Presidente em exercício - Adalberto Sena, Relator - Benedito 
Ferreira. - Pa.ssos Porto - Martins Filho - Henrique Santillo. 

PARECERES N•s 4, 5 E 6, DE 1981 

PARECER N.• 4, de 1981 
Da Comissão de Finanças. Sobre o Ofício "S" n. 0 38, 

de 1980, (Ofi<:io n..• 360, de 17-11-80, na origem}, do Go
vernador do Es&lado- de Pernambuco, solicitando autorização 
do Senado Federal, para. contratar empréstimo no valor 
de US$ 25,0 milhões ou o equivalente em -outra moeda, des
tinado ao Desenvolvinwnto Agropecuário do Estado. 

Rolat.?r: Senador Ra.imundo Parente 

O SI:. Gover:oo<lor do Est.a.do de Pernambuco, no Oficio "S' 
n.0 38/80 solicita ao senado Federal, nos termos do art. 42, iten: 
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IV, da COnstituição, a com!l"tente a.utorizaçã<Í pa.ra que aquele Es
tado possa oontraw-uma opereção de empréstimo externo, no 
valor de US$ 25,0 milhões de dómres ou o equivalente em outra 
moeda de principal, com garantia da União, cujos recursos desti
na:r-se-ão ao desenvolvimento agropecuário do Estado. 

Para instrução do pedido e em obediência às nonnas v!g<entes 
pata contratação de empréstimos ou f!nwlciamentos externos, 
foram enviados pelo Sr. Governador do Estado de Pernambuoo, 
os seguintes documentos: 

&) Lei l!Jtadual n.0 7.976, de 25 de setembro de 1979, que auto
rizou o Estado a C>OO"Ltratar um empréstimo externo no valor de 
US$ 120,000,000.00 (cento e vinte milhões de dólares norte-ameri
canos). 

b) Exposição de MDt!vos n.O 284, do Sr. Ministro da l"azenda 
em que é reconhecido <> C8.l"lÍ!ier plií>ritário da operação e a c!llp&
cidade de pagamento do Estado, Jl"la Secretaria de Pla,neja.mento 
da Presidência da República, conforme Aviso n.0 667, de 22 de 
julho de 1980, explicitando inclusive que foi expedida credencial, 
pelo Banco central do Brasll - FIA.CE, para atendimento do 
disposto no art. 2.o, inciso I, do Decrete n.O 65.071, de 27 de 
agosto de 1979. ·e no Decreto n.O 74.157, de 6 de junllo de 1974, 
com a devida autorização do Sr. Presidente da República. 

c) Posição de endividamento· estaduaLda Administração Di
reta e Indireta em 30 de setembro de 1980; 

Cumpre esclarecer que o exame das condições c.reditícias da 
operação será efetua:do pelo 1v!inistro da Fazenda, em articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 1.0 , inciso II, 
do Docreto n.0 74.157, de 6 de junho de 1974, quando apresenta 1 
respectiva minuta de- contrato~ 

Cumpridas as eXIgências regimentais (art. 403, alineas a, b e 
c do Regimento Internal bem como o estabelecido na legislação 
específica para operações é acordos desta natureza. opinamos favo
ravelmente à solicitação do Governador do Esta,do de Pemrunbuco, 
apres·entando. para tanto, o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 1, DE 1981 

Autoriza o Goven~o do Ea:tado de Pernambuco a reali
zar empréstimo externo no valor de US$ 25,000,000,00 (vin
te e cinco milhões de dólares norte-americanos) ou o equi
valente em outra moeda.. destin.aitQ. ao Desenvolvimento 
Agropecuário do Estado. 

o Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 J!: o Governe do Estado de Pernambuco autorltAC!o 
a realizar uma operação de empréstimo externo, no vaLar de 
US$ 25,GCO O:lO.OO (vinte e cinco milhões de dómres norte-america
nos), ou o equivalente em outra moeda, de principal cotri a garan
tia da União, oom financiador a. ser indicado oob orientação do 
Wnistério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, cujos recursos 
rl€'Stinar-se-ão aO DesenvOlvimento Agropeeuãrlo do Estado. 

Art. 2.0 A OJl"taÇáo a que se refere o artigo anterior ooali2Jar
se-á nos termos aprova.do.s pelo FOder Executlv<> Federal, h1c!usive 
o ;-xa.me das oondições creditícia.s da _opera.ç:ão a ser e.fetuado pelO 
1\-!lni"s.térlo""da ·Faoonda, .em M"ticulação com o "Bancó central de 
Brasil, nos termos do art. 1.0, item n. <lo Decret.Ci n.• 74.1157, de 
6 de junho de. 1974, obedecidas as demais exigênciaS dos órgãos 
encarregados da execução d·a politica flCOnõmlco-flnancelra do 
Gov-erno Federal e, ainda, o . disposto na Lei Estàdual n.O 7. 976, 
de 25 de setembro de 1"979, publicada. no Diário Oficial do Estado. 

Art. 3.0 Esta resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação. ···· - · 

Sala dM COmissões, 4 de dezembro de 1980. - Cunha Lima, 
Pr::sid-ente - Raimundo Paren.te, Relator - Jorge Kalume - José 
Gniomard - Tancredo Neves - Lázaro Barboza. Vencido - Teo
tônio Vllela - Vicente Vnolo - Martins Filho - .Jntahy Maga
lhães. 

PARECERES N.•s 5 e 6, DE 1981 

Sobre o Projeto de Re!Wlução n.0 1,. de 1981, da Comis
si:o de Finanças, que "autoriza o Estado de Pern..a..mbuco a 
reaJizar empréstim<> externo no valor de US$ 25,000,000.00 
~vinte e cin~o milhões de dól.aJoCs norte-americanOs), ou o 
equivalente em outra. moeda. destinado ao desenvolvimento 
A gropecuário do Es:ta·do. · 

PARECER N.0 5, DE 1981 

Dlt Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Aderbal Jurema 

O presente Projeto de Resolução da COmissão de Finanças do 
Senrdo FedE"ral como conclusão de seu Parec-er. :sobre o Ofício HS" 

n.o ~b, Qe 15-SG, tio SL Gov~;;tJ.lb.d.or do i:.:.l>~Q d .... ?ca~~milucv, 
que a•.1tor1za aquele Governo· ·Estadual a contratar ·empréstimo 
externo. no valor de US$ 25-,000,000.00 (vinte e cinco milhões de 
cl'.ólare_s norte-americanos), ou o equiv·alente em outra moeda. des
tin::tdo ao desenvolvimento Agropecuário do Estado. 

A operação de crédito, na conformidade do art 2.o do referido 
P:oj e to, realizar-se-á nos termos aprovados pelo· Poder Executivo 
Fed·eral, inclusive o exame das condições c.reditíci.as da operação 
a se: efetuad-a pelo Ministério da Fãzenda, em articulação com o 
B.3.-i.""lCO Centra.l do Brasil, nos termos do .art. 1.0 ± :item n, do Decreto 
n.O 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências 
da politica econômico-financeira do Gov.ernó Federal, e, ainda1 o 
di.socsto na Lei Estadual n.0 7. 976, de 25 de setembro de 1979. 

O mérito do pedido já foi ampla e detidamente examinado 
pel::~. ilustrada COmissão de Finanças, que concluiu pela concessão 
Ca :T.rdid3. p~eit·eada, nos termos do Projeto de Re:soluçãD. 

Nada há que possa ser argüido -contra a proposição, no que 
comr~ei"e a est.a Comissão examinar, p:ds está corretame-nt.e form:l
JE da oob -cs ángulos constitucionais e jurídicos, razão pela qual 
entendemos possa ter tramitação normal. 

Sala das Ccmissões, 4 de dezembro de 1980. - Aloysio Chaves, 
PresidentE.·, Lm exe·rcicio- Aderbal Jurema, Relator- Bernardino 
Viana - Len1oir Vargas - Raimundo Parente - Al:::nir Pinto -
Moacyr Dalla - J\-turilo Badarô - Orestes Quércia - Helvídio 
Nunes - Hugo Ramos - Cunha Lima. 

PARECER N.0 6. DE 1981 

Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Aderbal Jurema 

Sob exame. Projeto de Resolução da Comissão de Finanças do 
Senado Federal, que autoriza o Estado de Pernambuco a contratar 
empréstimo externo no valor de US$ 25,000,000.00 (vinte e cinco 
milhões rte dólares· norte-americano's) ou o equivalente em outra 
m:eda, destinado ao Desenvolvimento Agropecuário do Estado. 

A Comissão de ConstitulçOO e .Tu.s.tiça pronuuciou-se favorá
\'elmente à pmpo.s:ição, quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juriólcldade e técnica. legislativa. 

Tratando-.se de opetação que contribuirá pata o desenvolv!
mento do Muuicíplo, na área própria doo rerviço,s públicos, opina
mos pela aprovação do proJeto. 

Sala das Ooanissões, 4 de dezembro de 1980. - Oiestes Quér
cia, Pre::;id.ente em exercício - AderbaJ. J"urema.. Relator - Bene
dito Canelias - Moacyr Dallas - .José Samey - Murilo Ba.daró 
- Lenoir Vargas - Amaral Peixoto - Almir Pinto - Rahnnndo 
Parente. 

PARECERES N•s 7, 8 E 9, DE 1981 

PARECER N.0 7, DE 1981 

Da Comissão de Finanças. Sobre o Ofício "S" n.0 39, 
de 1980 (n.O 361/80 - na origem), do Senbor G<>vernad<>r 
do _EStado de Pernambuco, so-:Licltando- a.utorizacão para 

- -contratar operação de emprestimo externo, no -valor de 
US$ 30,6 milhões para aplicação no Complexo Industrial~ 
Portuário de Suape. .- -

Relator: Senador Raimundo Parent-e 

O senhor Governador do Estado de Pernambuc.o solicita ao 
Senado Federal, com o presente ofício, nos termos do art. 42, 
item IV, da Constituição, a competente autorização- para que 
aquele Estado possa contratar uma 9peração de empréstimo ex
terno, no valor de US$ 30,0 milhões (trinta milhões de dólares 
norte-americanos) ou o equivalente em outras moedas, para apli
cação no financiamento parcial de projetas no Complexo Indus
trial-Portuário de Suape. 

2. Trata-se de operação constante do Programa de Gov·erno 
do Estado, que vem dando apoio financeiro às obras de infra7 
estrutura daquele' Complexo. 

3. Esclarece o Chéfe do Executivo do Estado de Pernambuco 
que, "com relação às obras de Suape, pretende-se criar as con
dições básicas para se atingir os seguintes objetivos principais: 

"a) abrigar o parque de tancagem regular do .suprimento 
de derivados .de. petróleo e da distribuição de álcool da 
região; 

b) promover a fixação e operação da ALUNE - Alumí
nio do Nordeste S/ A, empresa destinada à produção de 
alumínio primãrio, com produção inicial prevista para 
80 mil t/ano e com prngramação de ampliação até 300 
mil t/ano; 
c) permitir a implantação de uma unidade de laminação' 
de planos, com a capacidade inicial de 500 mil t/ano, 
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essencial ao desenvolvi_m_ento da agroindústria e das ati
vidades do setor metal-mecânico, já bastante dinâmicos 
na região, embora carentes de insumos industriaLs; 
d) ensejar a construçlio de uma fábrica de fertilizantes 
intermediários, para suprimento às misturadoras regio
nais, as quaLs, no exercielo de 1'978, somente pelo porto 
de Recife, Importaram mais i!e 400 m!l toneladas de ferti
lizantes intermediários produzidos em países estrangeiros." 

4. Para atender as disposições do Regimento Interno e da 
legislação pe-rtinente, foram anexadoS ao processado os seguintes 
documentos: 

a.) cópia da Lei Estadual n.0 7. 834, de 11 de abrll de 1980, 
autorizando o Estado a contratar uma operaçãD de crédito externo 
até o valor de US$ 150,0 milhões; 

b) Jl.vlso n.0 983, de 4 de novembro .. de 1980, da SEPLAN, 
reconhecendo o carát'er priOritário da operaçãO e a capacidade de 
pagamento do Estado; 

c) Exposição de Motivos n.0 283, de 18 de novembro de 1980, 
do Senhor Ministro de Estado ~ Fazenda, favorável, enviada ao 
Senhor Presidente da ReiJúbliea, propondo o .seu encaminhamento 
ao Senado Federal, paro. os fins do art. 42, Item :W, da Cons-
tituiçlio; ~ 

d) Oficio (liT!WE - CREDE - 80/202i do Departaxp.ento de 
Fiscalização e Registro de Capitais Estrangeiros, credenciando a 
operação em pauta, conforme atl'lbuiçõe.s conferid?.8 pelo Decreto 
n.o 6~.071, de 27-8-69, e pelo Dec. n.O 84.128, de ~'!-10-79; 

e) comportamento da divida estadual (Interna e externa). 
5. O exame das condições creditícias da operaçlio será efe,. 

tuado pelo Min1'ltério da Fazendo., em articulação com o Banco 
Oentral do Brasl!, nos termos do art. 1.0 , Inciso .rr, do Dec. n.O 
74.157, de 6 de junho de 1974, assim que apresentada a respectiva 
minuta de contrato com o grupo financiador. 

6. ,No caso, foram cumpridas _as exigências do Regimento 
interno (art. 403, alíneas a., b e e). Assim, opinamos favoravel
mente a sol!cilação, apresentando, na forma do art. 108, Item. Vl 
da nossa Lei Interna, o seguinte: · 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 2, DE 1981 

Autoriza o Governo dD Estado de Pernambuco a. realizar operação de empréstimo externo, no valor de US$ 30,0 
milhões de dólares norte-americanos, destinado a finan
ciar o ()omplexo Industrial-Portuário de Suape. 

O senado Federal re<iOIVe: 
Art. 1.0 É o G<lverno do Estado de Pernambuco autorizado a 

realizar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo 
externo, no valor de US$ 30,000,000.00 (trinta m!lhões de dólares 
norte-americanos) ou o equivalente em outras moeQas, de prin
cipal, junto a grupo financiador a ser indicado sob .a orientação 
do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Bras!!, para apll
caçlio no financiamento parcial de projetas no Complexo Indllll
trtai-Portuário de Suape,· naquele Estado. 

Art. 2.0 A operação realizar-se-á nos termos aprova.dQS peló 
Poder Executivo Federal, inclusive o exame. das condições qredi
ticlas da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em · 
articulação com o Banco Central do Brasil, nos termo.s (lo art. 1.0 , 

item II, do Decreto n.0 74.157,~de 6 de .Junho de 1974; obedecidas. 
as demais exigências dos órgãos encarregados da · execut;ão da 
politica econômlco-financeira do G<lverno Federal. e.~ a,lnda,.o dis
posto na Lei Estadual n.0 7. 834, de 11 de abr!l de 1980. 

Art. a. o Esta ReSolução entra em vigor na data de sua ·pu, 
bllco.çlio. 

Sala das Com!.ssões, 4 de de~mbro de 1980. ~ Cunha Lima, 
Presidente - Raimundo Parente, Relator_- Jorge Kalume -
José Guiomard - Teownio Vilela - Vicente Vuolo - Martins 
Filho - Juta.hy Magalhã<S - Tancredo Neves - Amaral Peixoto. 

PARECERES N.<>o 8 e 9. de 1981 

Sobre o Projeto de Resolução n.0 2, de 1981, da Co
m:issã.o de Finanças, que ".a.utorim o Governo dó· Estado 
eh> Pernambuco a realiza.l' operação de empréstimo externo, 
no valor de US$ 30,0 milhões dle dólares n,cn1le-america
nos, destinado a financiar o Complexo lndustrial-Portuã .. 
rio de Suape. 

PARECER N.O S, DE 1981 

Da C<>mi.>são de Constitwção. e J us<lça 

Relator: senador Aderbal Jurema. 

A Comissão de Finanças, nos termas regimentais, apresen~u 
proje.to çle. resolução que, pelo seu artigo 1.0, "autoriza o Governo 

do- Estado ~e Pernambuco a realizar, com a garantia d~ _Unlão, 
uma operaçao doe empréstimo externo, no valor deUS$ 30,000,000.00 
(trinta m!lbões de dólares norte-americanos) ou o equivalente 
em outr.lS moedas, de principal, junto a grup-o financiador a s~r 
indicado sob a orientação do MiniBtérlo da Fazenda e do Banco 
Central do Br ... n :Para aplicaçlio no financlanien to parcial de pro
jetas· no Complexo Industrial-Portuário de Suape; naquele' .Estado. 

2. A operação de crédito, ua confurm!dade do artJ.go 2.0 do 
referido projeto, "realizar-se-á nos 'termos aprovados pelo Poder 
Executivo Federal inclusive o ex11me das coru!ições· creditícl.~s d'l. 
opero.çlio a ser efetuada pelo Minl.stérto da Fazenda,~ em artlcu!a;
ção com_ o Banco.Central do Brasil, nos termos do art. 1.0 , item Ii, 
do Decreto n.0 74.157, de 6 de junlro de 1974,.obedecidas ""'.demais 
exigências doo órgãos encarregados da execuçlio da politica eco
nómico-financeira do Governo Federal, e, ainda, ,o disposto nii 
Lei Estadual n.0 7. 834, de 11 de abril de 1980. 

3. O-mérito do pedido já. foi ampla e detidamente e:J<B.mi
nadq peh ilustrada GorrUssão de Finanças, que concluiu pel5. con
cessao da medida pleiteada, nos: termos do presente 'Projeto de 
Resolução. 

4, Nada. há que possa ser ~güido contra a. propo.sição, no 
que. compete a esta Comissão .exam:l,nar, e está éorr-etamente for
mulada sob os &.ngulos constltuci~nais~ e jurid!cos, razão pela qual 
entendemos possa ter tro.mlto.cão~ normal. 

Este o parecer. 
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1980. - Aloysio Chaves 

Presidente, em exercício - Aderbal Jurema Relator- Bern.ardin.; 
Viana - Lenoir Vo.rgas - Raimurul.o Pa.r~nte - A1mir Pinto _ 
Moacyr Dalla - Murilo Bada.ró - Orestes Qnércia - Belvfdio 
Nunes - Hu.ro Ramos - Cunha Lima. 

PABEOER N.0 9, DE 1981 
Da Comissão de Munlcípi'!S 

Relator: senador Aderbal Jurem& 
A Comissão de Finanças, como .coftelusão~ de seu parecer sob1\: 

o Oficio S-n.0 39, de 1980, apresentou projeto de resolução qur. 
pelo seu art. 1.0, autoriza o GOverno do Estado de Pernambuco 
a. realizar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo 
externo no valor de US$ 30,000,COO.OO (trinta milhões<Jite dólare' 
norte-americanos} ou o equivalente em outras moedas, de princi
pal, junto a grupo fin~nc.iador a ser lmHcad'J ,c;oh ? ortentação 
do Ministério da Fazenda e do Banco 'Central do Bras!!, para 
ap!lca~ão no financiamento parcial de projetas no Complexo In
dustrial-Portuário de Suape, naquele Estado. 

2. Na forma do art. 2.0 , Item IV; dà Resolução n.0 132, de 
1979, do Senado Federal, a.s proposições que envolvam operações 
'de crédito internas e~ externas, de qualquer natüreza, em qu.e 
um ou mais municípios sejam parte interessada, deverão ±nerecer 
estudo e parecer desta Comissão. 

· 3. Esclarece o Senhor G<lvernador do Estado de Pernambuco 
no seu oficio dirigido ao Presidente do Senado Federal, que "os 
recursos provenientes deste segundo empréstimo, assim como os 
US$ 50,0 m!lhões já tomados ao exterior, destinam -'Se· ao !fnan
ciamento de projetas do Complexo· Industrial-Portuário de Suape 
e de outras obras de infra-estrutura n€cessárias ao desenvolvi
mento do 'Estado de Pemambuco". 

4. O exame d""' condições creditlcla.s da opl!ração será efe- · 
tuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco 
Central do Bra.s!l, nos termos do art. 1.0 , Inciso II. do Dec~eto 
n. o .74 .157, de 6 de junho de 1974, assbn que apresen to.da a res
pectiva minuta de contrato. com o grupo financiador. 

5. No caso, foram cumpridas as exigências do Regimento 
Interno (art. 403, allnea.s a, b e c). Assim, face à.s razões exposta.., 
somos pela aprovação do projeto -de resolução, de autoria da co
missão de Finanças, ora .sob nosso exame. 

S.aia das COmissões, 4 de dezembro de 1980. - Orestes Quére!a 
Presidente, em exercic!o - Aderbal Jurema, Relator - Benedl~ 
Cane!las . - Moa.cyr Dalla - José Sarney - Murilo Ba.c!aró -
Uenoir Vargas - Amaral Peixoto - .Almir Pinto - Raimundo 
Parente. 

PARE~ERES N•s 10 E 11, DE 1981 

PARECER N.~ 10. DE 1981 
Da Comi.ssiw de Finanças.. 1Sobre o Ofício "S" n. 0 45, 

de 1980 (n.0 1.933/80 -na. origem), di<> Senhor Goveo:na
dor rdo Estado dJo P.a.ra.ná., solicitando ~autorização par~ 
cont~.:ta.r .operação de empréstimo externo, no valor d~ 
US$ 80,000,000.00 (oitenta m:ilhões <le ®lares IllOrti>-atnieri,
ca.nos) para financiar o Projeto 1lntegrado de Apoio ao 'Pe
queno Prodntor Rural- PRO-RURAL. 

.Relator: Senado'!" Raimundo Puente 
O Senhor Governador do Estado do Paraná solicita ao Se-nado 

Federa:, com o presente oficio, nos termos do art. 42, item li-V; da 
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Constituição, a competente autorização pa-ra que S.quele Estado 
possa co-~tra~ar uma q_l:leração de empréstimo externo, no valor de 
US$ 80,000,000.CIJ (oitenta milhões de dólar.es norte-americanos), 
ou o eqUlvalente em outras moeda.s, junto ao Banco Interamerica
no de· Desenvolvfmen ... o - BID, para financ~am-ento de parcela do 
Proje-to lnteg_ra.clo _d-e Apoio ao Pequ-eno Produtor Rural - PRO
RURAL. 

2. O Projeta Integrado de Apóio a·a Pequéno Pi'odutor Rural 
PRO--RURAL, tem por objet:vo geral ~'criar a base de infra

estrutura e Apoio Institucional nece.s.sário para que o seto:r agrí
cola p·ossa increm·entar a p-rodução local de alim-entos, a·o me3mo 
tempo que eleva o nível de renda do trabalhador rural da região" 
e pretende, ainda, ob+er DS seguintes resultados sociais e econô
mícos: 

"a) r-edução das disparidades r-egionais existentes no Es
tado, pe'a jnc-orporação das áreas trtehõ.S àinâ.m!cas no pro
cesso de desenvolvimento; 
b) melhor aprov-eitamento do potencial de recursos existen
te.~; 

c) ace.sso das populações carentes aos benefícios que inte
gram o processo de desenvolvimento ecünômico; 
d) aument? da participação de produtores rurais, em melhO
res cond1çoes de vida," 

3. O pl"ojeto atingirá 61 municfpio.s n~ Sub-reg:õe-.s do Lito
ral, Alto Ribeira, Alto e Médio Iguaçu, Alto e Médio Tibag! e al
guns mun1cipios da Região W..etr.opolitana de Curitiba. 

4. Com a ação integrada dos subprojetos produtivos, o Go
verno Estadual pretende "obter um ac11áscimo a e 440 m: 1 _ t.:mela
das de alimentos bá::icos, que re-presenta um acré.5'cimo ct.e- 64.8~t, 
em relação à produção sem o projeto no 5.o· ano época em que o 
proje o estará to-talmente implantado". 

5. Do exame do Quadro I - Dívida Pública E .. ~terna, veri:fi
c .. -se que· o Estado do Paraná, de 1975 ao mêcS _3, rle 1979, contraiu 
US$ 245,0 milhões de dólares, a juros de a;o a 15,4&% a.a., com 
pra2o.s de amortização de 3,5 a 15;5 anos; de março de 1979 a 
1980, o Governo do Estado do Paraná contraiu US$ 161,0 milhOO.S, 
com juros variando de 7,9 a 14;50% a.a., com prazos de amorti
zação de 5,0 a 15,0 .. anos. 

6. Atualmente, aquele Governo pretende negociar mais US$ 
130,0 milhões, sendo: US$ 50,0 m!lhões (Banco do Brasil) e US$ 8~,0 
milhões, junto do BID- (PRO-RURAL), ora negociado. 

7. O 'Quadro X apresenta a posição da dívida interna + en
cargos, relacionada com a renda tributária. Conclui-se que os ser
viços da dívida pública (inte'rna + externa) irão representar: 
14,16% em 1980; 14,00%, em 1981; 12,67%, ·em 1982, 12,03% em 
1983, prosseguindo com valore.s, mais ou m-en-Os cons+antes até 
19:88. Estes valores situados na faixa adm~ssivel para efeito da dí-
vida pública. , .. 

8. Para atender a.s disp-osições do Regimento Interno e da 
legislação pertinente, foram anexados ao proCessado os seguint-es 
documentos: 

a) Cópia tla Lei Estadual n.0 7 .391, de 13 Cl.e novembro 
de 19-80, aut-orizando o Estado a contratar uma op:::ração 
<le crédito externo até o valor de UiS$ 80,0 milhões; 
h) Aviso n.0 1.063, de 1.0 de dezembro de 1980, da SEPLAN, 
re.conhecendo o cará+er prioritário da operação e ·a capa
c:dade de pagamento do Estado; 
c) ExposiçãD de Motivo.s n.o 291, de 27 de novembr-o de 
1980, do Senhor Ministro -de Estad·o da Fazenda, favorá
vel, enviada a-o Senhor Presidente da Repúb.ica, propon
do o seu encaminham·ento a·o Senado Federal, para os 
lins do art. 42, item IV, da Constituição; 
dl Oficio CFIROE•CR:EDE-80/213) do D·epartamento de Fi>
calizaçã.o .e Registro de Capitais Estrangeiros, credenc'an
do a ops·raçã.o em pauta, conforme a.tri·buiçeí-es conferida-:; 
pelo Decre'-.o n.o 65.071, de 2:7-8-69 _,e pelo Decreto n.0 

84.128, d~ 29-10-79; 
e) comportamento àa dívida E~ta-dual. (!nt·~rna e Ext·er
na). 

9. O exame das cOndições creditícias da. operação .será· efe
tuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco 
Central do Brasil, nos termos do art. 1.0, jnciso II do Decreto n.0 

74.1-57, de 6 de jWlho d·e 1974, assim que anr.esen+ada a respectiva 
m~nuta de contrato com o grupo financiador. 

10. No caso, fo:ram cumpridas as exigências do art~ 403, ali.
neas a, b e c, na forma d-o art. 108, item VIT, S:mbas do Regimento 
Interno, opinamos favoravelmente aD pedid-o, nos t~rmos do se
gulnto: 

PROJETO DE RESOLUÇ.&O N.O 3, DE 1981 
Autol"iza. o Governo do .Estado do FaTaná a realizar ope-.. 

ração de empréstimo externo, no valor de USS 80,04)~,000.00 
(oitenta milhões de dólares norte-a.JD!elri,canoo), destinado a. 
financiar o Pt<>jero PRO-RURAL, naquele Estado. 

O Senado Federal reso:ve: 
·Art. L0 É o Governo do EStado do Paraná autorizad-o a rea

lizar, com a garantia da União, uma operação de empzléstimo ex.,. 

terno, no va.lor de US$ 80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares 
ncrt~-americanos) ou o equivalente ·em outras moedas, de plinci
pal, JUnto ao Banco :D:lteramer.:cano de De.senvolvim·Bnto - B1D1 

sob a. orientação do MiniS+ério da Faz-enda e d-o Banco-central do 
Brasil, destinad-o a financiar o Projeto de A~oio Integrado ao Pe
queno Produtor Rural - PRO-RURAL, naquele Estado. 

Art. 2.0 A operação realizar-.ss-á nos termos aprOvados pelo 
Pode: Executivo Federal, inclusive o exame das condiçõ·e.s credití
cias da operação a ser efetuada. pelo :rv.Iinistér:o da Fazenda, em 
articulação com ·O Banco Central do Brasil,. n-os termos do art. 1.o, 
item II, do Decreto n.o 74.1>7, de 6 de junho de 1974, obedecidas 
?.S. demal.s ~xigênc~a.s dos_ órgáos encarregados da execuç§..o da po
.1+1ca economico-fm.anc-e1ra do Governo Federal e, aind3 o dis
posto na L<!>i Estadual n.o 7.391, de 13 de noveffibfio de 1980. 

_Art. 3.0 ·Esta Resolução entra em vigor na data de sua pubi:
caçao. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 19.80. - Cunha Lima, 
Pre.:.idente - Raimundo Parente, Relator - Jorge Kalume - José 
Guicmard - Teotônio Vilela - Vicente Vuolo - l\ta.rtins Filho -
Amarai Peixot-o - Jutahy Magalhães - Tancredo Neves. 

PARECER N,o 11, DE 1981 

Da Oomi~são de 0-nnstituiçã-o e Justiça.. Sobre .o· Proje
to de Resolução n. 0 3, de 1981, da Comissão de Finanças, qne 
"autoriza o Governo do Est:2do do Pa:raná, a realizar op~
ra.ção de empré.stimo externo, no. valor de USS 80,000,00~.03 
(oitenta milhões de dólares norte~americanos) para finan
ciar o Projeto Integrado de Apoio ao Pequeno Produtor 
Rural - PRO-RURAL". 

Relator: Senador Bernardino Viana 

A C:::.missão de F~nanças, nos termos regimentals apr-e.sentou o 
prNen-~--e P:·njeto de Resoluçã-o, que na: forma do art. 1.o, autoriza o 
Governo do Estado do Paraná !1 realizar. com a garantia da União, 
u~a operação_ <le empréstimo externo, no valor de US$ 80,000,000,00 
(oltf·nta m_llhoes de -dólares norte-americanos) ou o equivalente em 
outras m·~edas, d-e principal, junto a:o Banco Interamericano_ de 
Dese:nvolvlmento - BID, sob a orientação do M.lnlstérío da Fazen
da e do Banco Central do Brasil, destinado a financia'r o Projeto 
de Apoio Integrado ao Pequert·o Produ+or Rural _ PRO-RURAL 
naquele Estado. ' 

_ 2. ,.A operação de c:rédlto, na conformidade do art. 2.0 "reali
Zar-~-e-a nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal in
clusive o exame. d~s c.ondiçõe.s creditícias da operaçã.C~ a ser, ef-e
tuad~ P·el') M1n~t1erio da Fazenda, em articulação com o Banco 
Central do Bra.s-ll: nos termos do a1.·t. 1.0. ite-m IL do Decr1eto n.o 
74.157, _de 6 de Junho de 1974, obedecidas as demais exigências 
do_s_6rgaos encarregados ,da execução da po:ítica econômioo-finan
ceira do Governo Federal, e, ainda o disposto na Lei Estadual n.o 
7. 391, <!e 13 de novembro de 1980. 

3: O méri'o do P~dido já foi amPla~ detidamente examina..do 
pela llustrada. Comlssao de Finanças, Que c-oncluiu pela concessão 
da medlda p1e:teada, nos termos do presente Projeto de Resoluç:lo. 

4. Do exame do proce.ssado, verifica-.::e qu.e foram obed-eci
r':>s ::".<; exigência.s e trâmites legais estabelecidos pelo Decreto n_o 
74.157, de 6 de junho de 1974, para pedidos de exame para con
trataç:a.o. d.e .empréstimos, operações de créditos ..ou acorct::>s exter
nos, d~ Interesse ~os ~Est_.ado,::, do Distrito Federal e do.s Municípios, 
para fms da _man1fes açao do Poder Execut:vo Federal, de qu.e tra
ta o art~ 42, ltem IV, "in fine"', da constituição. 

5. Nada há que possa ser argüido contra a pl".Jpõ.sicão no que 
oampete a est.a COmissão examinar, e está carretame·nt-e fÓrmula
da sob os ângulo.s constitucionais e jurídic·os, razão pela qual en
tendemos po~a ter t:amitação normal. 

~ala das Comissões, 4 de dezembro de 1980. - AI.oysio Chaves 
Presldente, en~ exe::cíc~o - Bernardino Viana, Reh'or - AderbaÍ 
Jure~- Ra1mund'O Pal"ente- Alnúr Pinto --1\-[c-acyr D-alla _ 
Lenmr Vargas - 1\furilo Badaró - O~estes Quércia - Helvídio 
Nunes --Hugo Ranws- Cunha Lima.· 

PARECERES Nos 12, 13 E 14, DE 1981 

PARECER N.O 12, DE 1981 
Da Co-missão de Economia., sobre a Mensagem n.o 263, 

de 1980 (n..0 496, de 1980,. na origem), do- Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado 
Fe«!eral proposta. para que seja autorizada a .Prefeitura 
.Municipal de Potirtmda.ba (SP) a elevar em ......... . 
Cr$ .6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e 
dois cruzeiros e sessenta. e um eentavos) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Orestes Quércia 
Nos termos d.o. art. 42, item VI, da Constituição, o Senhor 

Presidente da República encaminha. ao exam-e do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) que objetiva 
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eontratar, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, 
a seguinte operação de crédito: 

CARACTERíSTICAS DA OPERAÇAO 
A - Valor: Cr$ 6.017.802,61 (correspondente a 9.948,59 UPC 

de Cr$ 604,89, em julho de 1980); 

B - Prazos: 
1 - de carência: 18 mes·es; 
2 -de amortização: 216 meses; 
c- Encargos: 
1- juros de até 8% a.a. (até 7% a.a. - BNH e 1% a.a. 

Agente Financeiro) ; 
2 -- correção monetária: de acordo eom a variação trimes-

tral da ORTN CUPC); 

3 - taxa de fiscalização de obras 4%; 
4 - taxa de adminl.stração do BNH: 1%. 
D - Garantia: vinculação das cotas-partes do Imposto sobre 

a Circulação de M·ercadorias UCM); 

E - Destinação dos recursos: execução de obras de infra
estrutura no Conjunto Habitacional "Florentino Colombo"~ na
quele município. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmen
te ao pedido por entendê-lo técnico e financeiramente viável, 
não devendo os seus encargos gerar maiôres pressões na execução 
orçamentária dos próximos exercícios. 

No mérito, o eropreendimento se enquadra em caso.s análo
gos que têm merecido a acolhida da Casa, até mesmo porque se 
trata àe investimento de caráter reprodutivo que ensejará aos 
cofres públicos boa parte do capital empregado. 

Ante o exposto, acolhemos a mensagem noS termoS do se
guinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.o 4, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura. Municipal de Potirendaba (SP) 
a elevar em Cr$ 6. 017 . 802,61 (seis milhões, dezessete mil, 
oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e um ce.ntavos) o 
montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
· Art. 1.0 ll: a Prefeitura Municipal de Potírendaba (SPJ nos 

termos do art. 2.0 da Reoolução n.0 93, de 11 de outubro de '1975 
do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 6.017.802 61 (seiS 
mllhõe.s, deze.ssete mil, oitocentos e dois cruzeiros e sesSenta e 
um centavos) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim 
de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto av 
Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade' de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado à execução 
de obras de infra-estrutura no conjunto Habitacional "Florentino 
ColombO", naquele Município, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2.0 'Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

Sala das Comissões. 3 de dezembro de 1980. - Teotônio Vilela, 
Presidente - Orestes Quércia, Relator - Luiz Cavalcante - Bene .. 
dito Canelas - Tancredo Neves - Bernardino Viana - Lenoir 
Vargas -.. José Lins. 

PARECERES N.<>s 13 e 14, de 1981 

Sobre o Projeto de Resolução n.o 4, de 1981, da. Co
missão de Economia, que "autoriza a. Prefeitura Muni
cipal de Potirenda.ba (SP) a. elevar em Cr$ 6.017.802,61 
(seis milhões, dezessete mil, oitocentos e doiS' cruzeiros e 
sessenta. e um centavos) o montante de sua dívida. con
solidada.". 

PARECER N.• 13, DE 1981 

Da. Coniissão de Constituição e Justiça 
Relator: Senador Amaral Furlan 

O pre..'ente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia 
do Senado Fed·eral, como conclusão de seu parecer sobre a Men
sagem n. 0 263/80, autoriza a Prefeitura Municipal de Potirenda
ba (SPI a contratar empréstimo no valor de Cr$ 6.017.802 61 (sel3 
milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiro.s e sessenta e um 
centavos), destinado a financiar obras de infra-estrutura em con
junto habitacional, naquele Município. 

O pedido foi form uiado nos termos do prece! tu ado no art. 2. 0 

da Resolução n.O 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por 
conseguinte, a não-observância dos limites fixados no art. 2.0 dá 
Resolução n.0 62, de 1975, também do Senado Federal. 

No mérito, a ComiEsão de Economia examinou e considerou 
o pleito viávél técnica e financeiramente, concluindo pelo pre
.sent~ Projeto de Resolução. 

Em face ao exposto, verifica-se que a proposição foi ela
borada consoante_ a,s prescrições legais e regimentais aplicáveis à 
espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável 
no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 3 de dezembr-o de 1980. - Aloysio Chaves, 
Presidente. em exercicio - Lenoir Var,p.s, Relator -- Bernardino 
Viana - Almir Pinto - Moacyr DaDa - Aderbal Jurema - Hel
vídio Nunes - Raimundo Parente - Murilo Badaró. 

PARECER N.0 14, DE 19.81 

Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Aderbal Jurema 
Sob exame, Projeto de Resolução .da COmlssão de Economia 

do Senado Federal, que autoriza a Prefeitura Municipal de Po-
tirendaba (SP) a contratar empréstimo no valor de ......... . 
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dO!S 
cruzeiros e _se::.senta e um centavos) destinado a financiar obras 
de infraMestl_'utura ·em conjunto habitacional, naquele Município. 

A COmissão de Constituição e .rustiça pronunciou-se favora
velmente à proposição. quanto aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

No mérito, a matéria se enquadra nas normas operacionais 
do Banco Nacional da Habitação e tem grande impacto sócioM 
eoonômic-o para o município em questão. 

Assim, somos pela aprovação do projeto. 
Sala das COmissões, 3 de dezembro de 1980. - Almir Pinto, 

Presidente, em exercício - Aderbal Jurema, Relator - Raimwtdo 
Parente - Murilo Badaró - Lenoir Vargas - Jutahy Magalhies 
- Amaral Furlan - Benedito- Canelas - Moaeyr DaJla - José 
Sarney. 

PARECERES N•s 15, 16 E 17, DE 1981 

PARECER N• 15, DE 1981 

Da Comissão de Economia. Sobre ·a Mensagem n.o 272, 
de 1980 (n.0 505, de 1980, na origem), do Senh-or PresiM 
dente da República, submetendo à aprovação do Se-nado 
Federal proposta para que seja autorizada a Prefeitura 
1\lunícipal de Altero•3a. (!UG) a elevar em Cr$ 31.756. 7J!5,00 
(trinta e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, 
setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de ·sua 
dívida consolidada. 

Relator: Senador Tancredo Neves 

Nos termos do art. 42, item VI, da constituição, o Senhor 
Presidente da República encaminha ao exame do Senado Fe
deral pleito da Prefeitura Municipal de Alterosa <MG), que obje
tiva contratar, junto à Caixa Económica do Estado de M1na.s Ge
rais. esta n:~ qualidade de agente finance:ro do Banco Nacional 
da Habitação, as seguintes operações de crédito: 

'~Características das Operações 

Operação I 
A- Valor: Cr$ 27.220.05o.co (correspondentes a 45.000 
UPC de Cr$ 604,89, em julho de 1980); 

B- Prazos: 
1 - de carência: até 18 meses; 
2 - de amortização: 300 meses; 
C - Encargo~: 

1 - juros: 1% a.a. 

2 -- correção monetária: trimestral conforme variação da 
UPC; 

3 - seguros: previstos pelo SFH/BNH; 

D - Garantias: primeira e ·especial hipoteca dos lotes de 
terreno e das habitações a serem edificadas, bem como 
caução das quotas do !CM; 
E - Destinação dos recursos: construção de 150 unida
des habitacionais de interesse social, com valores unitã
rios limltados ao máximo de 300 UPC, destinadas a tra
balhadores com renda familiar de até 3 salários mínimos, 
aos quais o fonanciamento será transferido após a co
mercialização dos imóveis." 

Operação II 

A- Valor: Cr$ 4.536.675,00 (correspondentes a 7.500 
UPC de Cr$ 6C4,89, em julho de 19801; 
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B- Prazos: 
1 - de carência: até 18 meses; 
2 - de amortização: 216 meses; 

C - EnC.,rgós: 
1 - juros: 5% a.a. (4% + 1% pelo repasse): 
2 - correção monetária: trimestral, de acordo com a va
riação da UPC; 
3 - seguros: previstos pelo SFHJBNH; 
D - Garantia: vinculação d.ci.• quotas do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias (ICM) · 
E - Destinação dos recursos: execução de obras de in
fra-estrutura urbana necessárias à construção das 150 
unidades habitacionais bbj eto de Operação I." 

o conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente 
ao pedido por entendê-lo técnica e financeiran:ente viá~el, n~ 
deven"do o.s seus encargos gerar maiores pre.~soes na execuçao 
orçamentária dos próximos exercicios. 

No mérito, o empreendimento se enquadra em casos anâlo
gos que têm merecido a acolhi<! a da Ca~a, até __ ~e~m_o. po:que se 
trata de investimento reprodutrvo e a poupança anual, e .supe
rior ao maiQr dispêndio relativo à _divida contraída somado ao 
do financiamento pretendido. 

Ante o ex;:osto, acolhemps. a mensagem nos termos do se
guinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.0 5, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de AlterOsa (MG) a 
elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, sete
centos e cinqüenta e seis mil~ setecentos e vinte e cinco 
cruzeiros) o montante de sua dívid'a consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 ,;i a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG), nos ter

mos do art. 2.o da Resolução n.0 93, de 11 de outubro de 1976_, do 
Senado Federal, autOr!zgda a elevar em Cr$_31_.756.725,00 (trinta 
e um milhões, setecentos e cinqüenta e .sels inil, setecentos e vlri
t-e e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada in
terna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual va
lor, junto à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na 
qualidade de agente financeiro do BahOO Nacional da Habita
ção destinado à construção de' 150 unidades habitacionais de in
teresse social e. à execução das obras de infra-estrutura necessá
rias, naquele município. obedecidas as c.ontUções admitidas pelo 
Banco Central do Brasll, no respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

S1la das Coml.ssões, 3 de dezembro de 1980. - Teotôni<> Vilela, 
Presidente - Tancredo Neves, Relator - José Lins - Benedito 
Canelas Lenoir Vargas - Bernardino Viana - Luiz cavaJ
cante. 

PARECERES N.os 16 E 17, DE 1981 

Sobre o Projeto de Resolução n.o 5, de 1981, da. Co
missão de Economia, que "autoriza a Prefeitura Munici
pal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trin
ta e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, sete
centos e vinte e cinco cruzeiros) o montante d'e sua. dí
vida consolldada". 

PARECER N.0 16, DE 1981 

Da ContiGsão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Murilo Badaró 

O presente Projeto de Re.solução, da Coml.ssã<> de Economia 
do Senado Federal, como conclusão cl_e seu parecer soOre a Men
sagem n.o 272/80, autoriza a Prefeitura Mun!cipal de Alterosa 
<MGl a contratar emprést'mo no valor de Cr$ 31.756.725,00 ·ctrln
ta e um m!lhões. setecento.s e clnqüenta e seis mil, setecentos e 
vinte e cinc::> cruzeiros), destinado a financiar ·a construção de 
unidades habitacionais, bem como as obras de infra..:estrutura ne
cessárias, naquele município. 

O pedido foi formulado nos termos do preceituado no art. 2.0 

da R-e.~olução n.0 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por 
conseguinte, a não Qbservância dos limites fixados no art. 2.0, da 
Resolução n.0 62, de 1975, tamOém do Senado Federal. 

No mérito, a Comissão de EG-Dnomia examinou e considerou o 
pleito viável técnica e financeiramente, concluindo pelo presente 
Projeto de Resolução. 

Em face ao exposto, ver.if:ca-se que a proposição foi elabo
rada consoante as prescriç_ões legais e r~gimentais aplicá veis à 
espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, 

no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicldade e 
técnica legislativa. 

Sala das Coml.ssões, 3 de dezembro de 1980. - Aloysio Chaves, 
Presidente em exercício --MUlilo Badaró, Relator - Lenoir Va.r
gas - Bug<> Ramos - Leite Chaves - M.oacyr Dalia. - Bernar
dino Viana - Aderbal Jurema - -.lUmir Pinto-. 

PARECER N.0 17, DE 1981 

Da. ComlSlSão de Municípios 

Relator: Sena.cr<>r Jntahy Magalhães 
Sob exame, Prój€to de Resolução da Comissão de Econmn!a 

do Senado Federal, que autoriza a Prefeitura Munlclpal de Al
terosa (MGl a contratar emprést:n:o no valor de Cr$ 31.756. 725,QO 
(trinta e um milhões, setecentos e cinqüenta e s·eis mil, seteGent.:Js 
e vinte e cinco cruzeiros) destinado a financiar a construção de 
unidades habitacionais e as obras de infra-estrutura necessárias, 
naquele mtm:.Cípío. 

A Comissã-o de Constituição e Justiça pronunciou-se favora
velmente à proposição, quanto aas aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

No mérito, o empreendimento se enquadra nas normas ope
racionais do Banco Nacional da Habitação, e t·em grande reper
cussão sócto-econômlca, para o município em questão. 

Ante o exposto. somos pela aprovação do projeto. 

Sala das ComisSÕes, .3 de dezerobro de 1980. - Almir Pinto, 
Presidente em exeroiclo - Jutahy Magalhães, Relator - Lázaro 

·Barboza - AderbaJ Jurema- Lenolr Vargae- Ra.lmundo Pa
rente - Ama.ral Furlan - Benedito Canelas - Moacyr Dalla. -
.José Sarney. 

PARECERES N•s 18, 19 E 20, DE 1981 

PARECER N.0 18, DE 1981 

Da Comissão de Economia. \Sobre a Mensagem n.0 275, 
de 1980 (n . .O 508, de 1980, na origem), do .Senhor Presi
dente da República, submeten& ~ aprovação do /Senado 
Federal p-roposta para. que seja "autorizada. .a Prefeitura 
Municipal de Bernardino de campos (·SP) a. devar em 
Cr$ Z.718.448,24 (dois milhões, 5etecentos e dezoito ;mil, 
quatrocentos e quarenta e oito -cruzeiros e vinte e quatro 
centavos) o montante de sua .dívida consolidada", 

Relator: ,Senador Orestes Quércia 

Nos termos do artigo 42, !tem VI. da constituição, o Senhor 
Presidente da República encaminha ao exame do senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP), 
que objetiva contrata:r, junto ao Banco do Estado de São Paulo 
S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional 
da .Habitação, a seguinte operação de crédito: 

"Características da operação 

A- V!tlor: Cr$ 2.718.448,24 
<corresponde a 4.494,12000 UPC de C'r$ 604,89, em julho 
de 1980); 

B- Prazos: 
I - de carência: 18 meses; 
2 - de amortização: 216 meses; 

C - ,Encargos: 
1- juros de até 8% a.a. (até 7% a. a. para o BNH e 1% 

a.a. para o Agente Financeiro); 

2 - corregão monetária:: de acordo com a variação tri
mestral da ORTN (UPCJ; 
3 - taxa de administração do BNH: 1% do empréStimo; 
4 - despesa de fiscalização de _obras: 4% do empréstimo; 
D - Garantia: vinculação <ie cotas-partes do Imposto 
sobre a Circu:ação de Mercac;J.orias (!OM) ; 

E - Dest:.nação dos recursos: execução de obras de infra
estrutura geral no ConjUnto Habitacional "9 de outubro•', 
naquela cidade" .. 

o Conselho Monetário N~cion_al pronunciou-se favoravelmente 
ao ped1do por entendê:..ro técnic::> ·e financeiramente viável, não 
devendo o3· seus encargos gerar maiores pressões na execução or
çamentária: dos próximos exercícios. 

No mérito o empre.endimento se enquadra em casos análogos 
que têm merecido a acolhida da Casa, até mesmo porque se trata 
de investimento reprodutivo que .fr~z retornar aos cofres públicos 
grande parte dos capitais." empr·egados. 
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Ante o exposto'" acolhemos a mensagem nos termos do se
guinte 

PROJETO DE REEOLUÇÃO N.0 6, DE 1981 

Autoriza a l~efeitura Municipal Ide Bernardino de 
Campos (SP) a elevar em Cr$ 2. 718.448,24 (dois milhões, 
sE-tecentos e dezoito mU, quatrocentos e quarenta e oif.o 
cruzeiros e vinte ,e quatro centavos) o montante de sua · 
divida consolidada. 

o S_enado Federal resolve: 
Art. 1.0 É: a Prefeitura Municipal de· Bernardino de Campos 

(SP) nos termos do art. 2.0 da. Resolução n.O 93, de 11 de _outubro 
de 1976, dO Senado Federal, autoriza:da a elevar em 
Cr$ 2. 718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatro
centos e quarenta e oito cruzeiro.:s e. vin_te e quatro centavos) o 
montante de sua dívida consolídada int·erna, a fim_ de_ que possa 
contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Es
tado de São Paulo S.A .. este na qua.:idade de agente financeiro 
do Banco.Nacional d'a Habitação, destinado à execução de obras de 
infra-estrutura:- g-eral no Conjunto Habitacional ug de outubro" 
naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2.o Esta Resolução entra em vig.or na data de sua pu-
blicação. ~ · · ·~~· · ·· 

Sala das Comi"ssõe.3, 3 de dez.ambro d_e 19.SO. - 'l'eOtônio Vilela, 
Presidente - Orestes Quércia, Relator - Luiz Cavalcante - Be
nedito Canelas - Tancredo Neves - Bernardino Viana - Lenoi:.
Vargas - José Lins. 

PARECERES N.0 s 19 E 20, DE 1981 

Sobre o Projeto de Resolução n.0 6, de 198,1, da Co
missão de Economia, que ''autoriza a Prefeitura Munici-
pal de BernardinO' de Campos (SP) a elevar em ......... . 
Cr$ 2-.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, 
quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro 
centavos) o montante de sua dívida c~nsolidada". 

PARECER N.0 19, DE 1981 
na Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Franco Montoro 

O presente Projeto de Resolução: da Comissão de Economia 
do Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Men
sagem n.o 275/80, autoriza a Prefeitura Mtihicipal de Bernardino 
de Campos (SP) a contr_atar empréstimo no valor de ......... . 
Cr$ 2. 718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatro
centos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) des
tinado a financiar obras de infra-estrutura geral em conjunto 
ha:bitacional, naquele município. 

o pedidO foi formulado nos termos do preceituado no art. 2.0 

da P.esolução n.0 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por 
conseguint-e, a não observã.ncia dos limites fixados no artigo 2.0 

da ResDlução n.0 62, de 1975, também do. Senado Federal. 
No mérito, a- Comissão de Economia eXaminou e considerou 

o pleito viá,:-·el técnica e financeiramente, concluindo pelo presente 
Projeto de Resolução. 

Em face ao exposto, verifica-se que a proposição foi elabo
rada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à 
espécie merecendo por isso, o nosso encaminhamento favorável, 
no que' tange aos 'aspectos de constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Sala das Comissões: 3 de dezembro de- f980. - AIÕysio Chaves, 
Presidente. em exercício - Fl-anco Montoro, Relator - TatWredo 
Neves - Helvídio Nunes - Alm.ir -Pinto - Leite Chaves - Hugo 
Ramos - ·Murilo Badaró - Bernardino Viana - Lenoir Vargas 
- Aderbal Jurema. 

PARECER N• 20, DE 1981 
Da COmissão de Municípios 

Rela to r: Senador Amaral Furlan 

Sob exame. Projeto de _Resolução da Comissão de Economia do 
Senado Federal, que autoriza a: Prefeitura Municipal de Bernar-
dino de Campos ($P) a coritr-atar empréstimo no valor de ....... . 
Cr$ 2. 718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatro
centos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) des
tinado a financiar obras de infra-estrutura geral em conjunto ha
bitacional, naquele município. 

P.~ Comissão de Constituição ·e Justiça pt-ohuficiou-se favora
velmerite à proposição, quanto aos aspectos d'e constitucionalidade, 
juridicidade e técn_ica legislativa. 

No mérito, a matéria se enquadra nas normas gue têm pre
valecido para que esta Comissão acolha tais pedidos, tendo em 

vista a grande rePercussão sócfo--econômic~ para a região bene
ficiada pelo Projeto. 

Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980. - Almir Pinto, 
Presidente, em exercício- Amarai Furlan, Relator- Aderbal -!u
rema- Lenoir Vargas -_Raint.WJ<lo Parente- Jutahy Ma~alh~ 
- Benedito Canelas - Moacyr Dalla - Lázaro Barbosa - .Jose 
Sarney. 

PARECERES N•s ll, 22 E 23, DE 1981 

J>ARECER N.0 21, DE 1981 

Da Comissão de Et..>ononúa. Sobre a Mensagem n.O 280, 
de 1980 (n.0 513/80 - ~a origem), do Senhor Presidente 
d3. República, propondo ao Senado Federal, seja. autori
-zada a Prefeitura Municipal de Coq:ueiral (MG) a. elevar 
em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e 
cinqüenta e seis mil e setecentos e vinte e cinco cruzeiros) 

_o montante de sua dívida consolidada intenta. 
Relator: Senador ~ancred& Ne-Vf'.Jõ: 

O Senhor Presidente da República. enca.mlnha ao exame do 
Senado Federal (art. 42, item VI, da "Jonstituição), proposta no 
senti< c de que seja a Prefeitura Mur, olpal de Coqueiral (MG) 
ajltor. Hda a elavar em Cr$ 31.756.725 :o (trinta e um milhões, 
setecrntos e cinqUenta e seis mil e s tecentos e vinte e cinco 
cruzeiros) o montante de sua divida· consolidada interna, a fim 
de que possa contratar empréstimos junto à Caixa Econõmica do 
Estado de M.iu~~'i Gerais, '-.:.ta na qualidade de agente financeiro 
do Banco Nacim .. ~ da Habitação, destinados à construção de 150 
unidades habitacionais de interesse social e execução das obras 
de ln ··ra-estrutura,. necessárias~ naquele Município, com as seguin
tes e< ndiçõe.s gerais: 

"Operação I 

A- Valor Cr$ 27.220.050,00 (correspondentes a 45.000 
UPC de Cr$ 604,S9, em julho. de 198()); 
B ~Prazos: 

1 - de carência: até 18 meses; 
2 - de amortização: 300 meses; 

O - Encargos: 
1- juros: 1% a.a.; 
2 - .correção monetária: trimestral, conforme variação 
da UPV; 
3 - seguros: previstos pelo SF'H/BNH; 
D - Garantias: primeira e especial hipoteca dos lotes de 
terreno e das habitações a serem edificadas, bem como 
caução das quotas do IOM; 

E - Destin-ação" dos recursos: construç-ão de 150 unidades 
habitacionais de ln teresse social, oom valores unitários 
limitados ao máximo de 300 UPC, destinadas a trabalha
dores com renda familiar de até 3 salários mlnlmos, aos 
quais o financiamento será transferido após a comercia
lização dos imóveis." 

"Operação n 
A- Valor: Cr$ 4.536.675,00 (Correspondentes a 7.500 
UPC de Cr$ 604,8~, em julho de 1980); 
B- Prazos: 
1 - de carência: até 18 meses; 
2. - de amortização: 216 meses; 
C- Encargos: 
1- juros: 5% a.a. (4% + 1% pelo repasse);. 
2 - correção monetária: trimestralf conforme variação da 
UPC; 
3 ....... seguros: nrevístos pelo SFH/BINH; 
p ~ Garantia: vinculação das quotas do Imposto sobre 
a· Circulação de Mercadorias (liCM); 

E - Destinação dos recursos: execução de obras de infra
estrutUra urbana necessárias à construção das 150 ·unida
des habitacionais, objeto da operaç_ão I.'' 

2. Trata-se de operação a que, por força das disposições con
tidas no art. 2.• da Resolução n.o 93, de 11-10-76, do Senado Fe
dera.l não_ se ~plicRJm os limites fixados_ no art. 2.0 da Resolução 
n.O '62. de 28-10-75, haja vista que os recursos a serem repassados 
provêm do Banco Nacional da Habitação. 
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3. Begundo o parecer apresentado pelo órgão financiador~ as 
operações de crédito sob exame são viáv-eis económica e fina.n
ceiramen te. 

4. O processo é acompanhado dos seguintes elementos prin
cipais: 

a) Lei n.• 665, de 4 de setembro de 1980, autorlzadora da 
operação; - -

b) Exposição de Motivos CEM n.0 268/80) do Senhor Ministro 
de Estado da Fazenda ao Exmo. Senhor Presidente da República. 
comunicando que o Conselho Monetário Nacional, ao apreciai" a 
nroposta. manifestou-se favoravelmente ao pleitp fonn11lado con
forme o art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 1976, do Senado Federal; e, 

c) parecer do Banco Central do Brasi~ .- Departamento de 
Operações com Titulas e Valor-es Moblllários, favorável ao pleito. 

15. \Ate:rdidas as exigências das normas vigentes e as dispo
sições do Regimento Interno, concluímos pelo acolhimento da 
presente mensagem, na forma do seguinte: 

!'ROJETO DE RESOLUÇAO N.o. 7, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Coqueiral (MG) a 
elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, sete
centos e cinqüenta e seis mil e setecentos e vinte e cinco 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. L 0 E a Prefeitura Municipal de Coqueiral. Estado de 

Minas Gerais, nos termos do art. 2.o da Resolução n.0 93, de_ 11 
de outubro de 1976, do Senado Federal, aut.:Jrizada a elevar em 
Cr$ 31.756.725,00 C trinta e um milhões, setocentos e cinqüenta e 
seis mil e setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar emprés
timos junto à Caixa Económica do Estado de Minas Gerais, esta 
na qtialidade · de agente financeiro do Banco Nacional de Habi
tação, destinados à construção de 150 unidades habitacionais de 
interesse social e execução das obras de infra-.estrutura neces
sárias, naquele 'Municipio, obed-ecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu
bl!cação. 

S8.Ia das Comissões, 3 de dezembro de 1980. - Teotónio Vilela, 
President·e - Tancredo Neves, Relator - José Lins - Benedito 
Canelas - Lenoir Vargas- Bernardino Viana- Luiz Cavalcante. 

PARECERES N.•• 22 E 23, DE 1981 

Sobre o Projeto de Resolução n.0 7, de 1981, da Co
missão de Economia que "autoriza a Prefeitura. Municipal 
de Coqueiral (MG) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta 
e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, setecentos 
e. vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua divida con
solidada interna". 

PARECER N.0 22, DE 1981 

Da Comissão de ConstitUiÇãO- e Justiça 

Relator: Senador Murilo Bada._ró 

Apresentado pela Comissão de Economia, '0 Projeto de Reso
lução em exame autoriza a Prefeitura MunicLpal de Coqueiral, 
Estado de Minas Ge'rais, nos termos do art. 2.o da Resolução n.0 93, 
de II de outubro de 1976, do Senado Federal. a· ·elevar em 
Cr$ 31.756. 7~5.00 c trinta e um milhões, setecentos e cinqüenta e 
-seis mil e setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de 
sua divida consolidada interna, a fim de que possa contratar· em
préstimo~ junto à Caixa Econômica do Estado- de Minas uerais. 
esiJa na quall<!ade de Agente finanee!ro do Banco Naci<m:al da 
Habitação, c>estinados à construção de 160 unidades habitacionais 
de_ interesse .social e execução das obras de infra-estrutura neces-
sárias, naquele Municipio. --

.2 Enauadra-se a operação ao disposto no art. _ 2.0 d~ &eso ... 
lução n.0 93, de 1976 - (alterou a Resolução n.0 62, de 1975) -. 
haja vista que os recursos serão provenientes do Banco Na.cl.onal 
da Habitação, e dessa forma, considerada extrallmlte. 

3. .Anexo ao processado, encontram-oS€: 
a) Lei n.o 005 de 4 de setembro de 1980, autorizadora da 

operação; 
b) Exposição- de Motivos do -Senhor Mirilstro de Estado da 

Fazenda, encaminhando_ o pleito ao senhor Presidente dEi Repú-
b~~ . .. . . -

c) par-ecer do Conselho Monetário Nacional, favorável;· 
d) parecer da Diretorla do Banco central do Bras!!, pelo 

enc~inhamento ao Conselho Monetário Nacional e, posteriormen
te, à. Presidência da República e ao Senado Federal. 

4. Há a rP-ssaltar que o projeto obedeceu o disposto no art. 42, 
item VI, da Constituição; atendeu as normas legais (Resoluções 
n.oo ôª· de 19715 e 93. de 1~7ô). e satisfez o estabelecido no Regi
mento Interno (arl. 100, !tem I!) • 

õ. Ante o exposto. opinamos no sentido da normal tramitação 
da matéria uma vez que é constitucional e jurídica. 

Saia das· Comissões, 3 de dezembro de 1980. - AloySio Chaves, 
J?resi'dente em exercicio - Murilo Badaró, Relator - Lenoir Var
gas - Hugo Ramos - Leite Chaves;--- Moacyr Dalla - Bernardino 
Viana- Aderbal Jurema-- Almir Pinto. 

PARECER N• l3, DE 1981 
Da Comissão de Municípios 

Rela to r: Senador Murilo Badaró 

IA. COmissão de Economia ~presentou projeto de resolução que, 
conforme o art. 1.0 , autoriza a Prefeitura 'Municipal de Coquei
ral. Estado de Minas ~rais, nos termos do art. 2.0 da Resolução 
n.O w. de L1 de outubro de 1916, do Senado Federal. a elevar em 
Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, ootecentos e cinqüenta 
e seis mil e s·etecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de 
sua divida consol!dada interna, a fim de que possa contratar em
préstimos junto à Caixa Econômica do Estado de- Minas Gerais, 
esta na qualidade de agente financ~iro do Banco Nacional da 
Habitação, destinados à cons'truçãa d_e 1_50 unidades habitacionais 
de interesse social ·e execucão das obras de infra-estrutura neces
sárias, naquele Munic]pio, -obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco central do Brasil, no respectivo processo. 

2. iNa forma do art. 2.0 • item IV, da Resolução n.O 132. de 
1979, do Senado Federal, as proposições que envolvam operações 
de crédito internas e _eJtternas, de qualquer natureza, em que um 
ou mais municípios sejam parte interessada, deverão merecer 
estudo e parecer desta Comissão. 

3. O projeto em_ pauta esta relaç:ionado com a construção de 
150 unidades habitacionais de interesse social, e as respectivas 
obras de infra-estrutura no. Município. 

4. Pelas razões expostas, somos pela aprovação do projeto de 
resolução de autoria da Comissão de Economia, ora sob nosso 
·exame. 

Sala das Com.i.ssões, 3 de dezembro de 1980. - Almir Pinto, 
Presir"~nte, em exercício- Murilo Badaró, Relator- Amaral Fur
Ian - Lenoir Vargas - Aderbal Jurema - RaimlUldo Parente -
Jutahy Magalhães - Benedito Canelas - Moacyr Dalla. - José 
Sarney. 

PARECERES N•s 24, 25 E 26, DE 1981 

PARECER N.0 24, DE 1981 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n.o 284, 
de 1980 (n.0 517/80 - na origem), do Senbor Presidente 
da República, propondo ao Senado Federal seja autl)rizada 
a Prefeitura Municipal de Franca (SP) a elevar em 
Cr$ 29.272.025,36 (vinte e nove milhões, duzentos e se
tenta e dois mil, vinte e cinco cruzeiros e trinta e seis 
centavos) o montante de sua dívida consolidada interna .. 

Relator: Senador Orestes Quércia 

O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do 
Senado Federal, de acordo com o que dispõe o art. 42 item VI da 
Constituição, proposta: no sentido de que seja a Preréitura M~ni
cipa! de Franca (SP) autorizada a elevar em Cr$ 29.272.025 36 
l vinte e nove milhões, duzentos e setenta e dois mi vinte e cinco 
cruzeiros e trinta e seis centayos) o montante de .sÚa divida con
solidada interna, a fim de que possa contrat. r empréstimo junto 
ao Banco do Estado de São Paulo S.A_. este na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habita-ção, Iestinado ao fh:a.n
ciamento de_ lotes urbanizados, Programa PY )F!LURB e urbani

·-zação e aquisição de equipamentos comunitá ).S de cozljuntos ha
bitacionais, Programa FINC/FINEC.n na;quel Municipio com as' 
~eguin te.s condições gerais: ' 

"I - Programa Profi!urb 

Características da operação: 

A - Valor: Cr$ 22.414.426 56 {c<J >Spondent<rs a 41.004 
UPC de Cr$ 546,64. em abril de 1 JJ; 

B- Prazos: 

1 - de _caz:ência: 18 n;u~ses; 

2 - de amortização: 300 meses; 
O - Enca:rgos: 

l - jura. de 1% a.a. para o Agente Financeiro; 
2 - correção monetária com base na variação trimestral 
da ORTN (UPC); 
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D- Garantia: 
vinculação do Imposto .sobre a Circulação de Mercadorias 
(!CM); 

E - Destinação dos recurSOB: 
financiamento de lotes urbanizados, naquela cidade. 

II - Programa FINC/FINEC 
Caractexístlcas da operação: 
A- Valor: Cr$ 6.857.598,80 (correspondentes a 12.545 UPC 
de Cr$ 546,64, em ~>brll de 1980); 
B- Prazos: 
1 - de carência: 18 meses: 
2 - de amortização : 3 00 meses; 

C - Encargos: 
i- juros de 1% a.a:. para o Agente. Fixlanceiro; 
2 - correção mo:p.etâ.ria com baSe na Ya.riacão trimestral 
da OR'l'N (UPC); 

3 - taxa d'e administração do BN!H: 1% sobre o emprés
timo; 
D - Garantias: 

vinculação do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias 
OOMJ; 
E - Destinação dos recursos: 
financiamento para urbaulzação e aquisição de equipamen
tos comunitários de conjuntos habitat'!fonafs. naquele Mu
nieípfo." 

2. segundo o parecer. apresentado pelo Banco do Estado de 
São Paulo S.A., a operação de crédite> sob exa;me é vlável econó
mica e financeiramente. 

3. Trata-se de operação a que por torça das disposições eon
tldas no artigo 2.0 d'a Resolução n.o 93, de 11-10-76, do Senado 
Federal, não se a:plicam os_ limites fixados no a.rtigo 2.o da Reso
lução n.O 62, de 28-1G-~5, haja vista que os recursos a serem re
passados provêm do Banco Nacional da Habitação. 

4.. o processo é acompanhado dos seguintes elementos prln
cipaJS: 

a) Lei n.O 2.601, de 2,5 de outubro de 1979, aute>rlzadora da 
operação; 

b) Exposição de Motivos (ElM n.• 264/80) do Senhor Ministro 
de Estado da Fazenda ao Exm.o Senhor Presidente da República, 
comunicando que o conselho Monetário Nacional, -ao apreciar a 
proposta, manifestou-se fa;voravelmente ao pleito formulado con
forme o art. a.o da Res. n.0 93, -de 19'M, do Senado Federal; e 

c) Parecer do Banco central_ do Br::;t.sil - Departamento de 
Operações com Títulos e Valores Mobiliários, favorável ao pleito. 

'5. Trata-se de operação extralimite a: que, por força das dis
posições contidas ne> art. 2.0 da Res. n.• 93, de 1976, não se apl!cam 
os' limites (!tens I, II e ill), fixados no art, 2.0 daRes. n.0 62, de 
1975, ambas do Senado Federal, haja vista que os recUrsos a serem 
repa:ssados provêm do Banco Nacional da Habitação. 

6. Atendidas as exigências das normas vl!l'lntes e as dlspo>Si
ções do Regimento Interno, concluímos pelo aco:him€nto da pre
sente mensagem, na forma do seguinte: 

PROJEI'O 'DE R$SOLUÇAO N.O 8, DE '1981 
AutoriQ a Prefeitura. Mluúclpal de Franca <IW) a 

elevar em ~ 29.272.025,36 (vinte e, nove milhões, du
zentos e setenta. ,e dois mil, vinte e cinco cruzeiros 1e trinta. 
e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada. ;in
terna. 

O Senado ·Federal resolve: 
Art. 1.0 l!: a Prefeitura Muulc!pal de Franca, Estado de São 

Paulo, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.• 93 de 11 de outubro 
de 1976, do senado Federal. autorizada a elevar em ........... . 
Cr$ 29.272.025,36 (vinte e nove milhões, duzentos e setenta e dois 
mil vinte e cinco cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de 
sua dívida con.~olldada interna, a fim de que possa contratar 
empréstimo de Igual valor, junto ao Banco do Estado de São 
Paulo S.A., este na qualidade de age:t!_~_ f_lnanceiro do Banco Na;. 
clona:! da Habitação destinado ao financiamento de lotes urba
ulzados, Programa PROFILURB e urbanização e ij;quls!çjio de equi
pamentos comunitários de conjuntos habitacionais. programa 
F!NC/FliNEC, naquele Município, obedecidas as condições admi
tidas pel::J Banco Central do Brasil, no--respectivo processo. 

Art. 2.0 E.s~ P...esolucfí.o entra em vigor na. data de sua pu-
blicação. · 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980. - Teotônlo · Vi• 
lela,Presld.ente - Orestes Quércia, Re:at.or -Luis Cavalcante
Benedlt,> Ç;tnelas - Tancredo Neves - !Bernardino ViaDJI. i'- ~
floir Varg:ts - José Llns. 

PARECERES N.":s 25 E 26 DE 1981 
Sobre o Projeto de !Resolução n.0 a, ,de 1981, da. Co

missio de Eco.nomia. que "a:ritorha, a .Prefeitura. Municipal 
ele Franca (ISP) a elevar em, Or$ 29.272.025,36 (vfntee,n<>ve 
milhões, duzentos e setenta e dois mil, vinte e cinco' cru
oelros e trinta e sels centavos) o montante de I'Ba< divicla 
consolidada interna.". 

PM!.EOER N.O ~. DE 198,1 

Da Camlssão de Constitmçao e Justiça 

Relator Senador Franco IMontoro 
Apresentado pela: Comissão de Economia, o ProJeto ,de'•R<>'

solução em exame, autoriza a Prefeitura Mnniclpa:l de Francl!., Es
tado dê São. Paúlo. nOs ·termos do art. 2.0 da Resolução n.o 93, de 
rt de.·outubro.cle' 1976, do 'Senà.do Federal, a elevar em ...•...... 
ÇJJ$ 29.272 .. 025~. (vfnte ,e, nove milhões, duzentos e. setenta e 
dois mil, vinte e, cinco cruzeiros e trinta e seis centavos) o mon
ta;nte ãe iJ:'a divida eonsolidàda interna a fim de ~e 'possa cone 
tratar empréStimo .Junto ao· Banco· do Estado de São Paulo S.-11. .. 
este na qua'~dade de agente financeiro do .Banco Nacional :4~ 
Habitação, destinado ao finaneiamentl) <te lotes urbanizados, Pro
grama· PROFILURB, e urbanização e aquisição de equipamentos 
etnlíunitários de conjuntos habitacionais. Programa FINC/tFDNEC, 
naquele Munlciplo. 

2. Enquadra"se a oper>tção ao disposto no art. 2.0 da Resolução 
n.0 93, de 1976 - alterou a Resolução n.• 62, de 1975 -, haja vista 
Q.ue ·os recursOs seroo Proveruente.s do Banco Nacional da. Habi
taçãó, · e· 'déssâ fonna, considerada extTalim.ite. 

3. Anexo ao processa-do, encontram-se: 
a) Lei n.0 2. 601, de 25 de outubro de 1979, autoHz:i.dora da 

operação; 
b) Exposição de •Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fa

zenda encá:ininhando o pleito ae> Senhor Presidente da Repú
blica; 

c) Parecer do Conselho Monetárjo Nacional, favorável; 
d) Pa:recer da Diretoria do Banco Central do Brasil, pe:o en

caminhamento ao Conselho Monetário .Nacional e, posteriormente, 
à Presidência da República e ao Senado Federal. 

4.. Há a ressaltar que o projeto obedeceu o dispooto no art. 42, 
item VI, da Constituição; atendeu as normas legais <Res.olução 
n.us 62, de.l97õ e 93, de 1976), e, a:lnda o estabelecido n() Regimento 
Interno. (art. 106, Item HJ. 

5 .. Ante o e'!(posto, e>plnamos no sentido .da normal tramitação 
da matéria uma vez que é constitucional e jurídica. 

~;laia das Comis>ões, 3 de dezembro de 1980. - A.Ioysio Chaves, 
Prestdente em exercício - Franco Montoro, Re:ator - Tancredo 
·N~ves- Helvídio.Nunes- Almir Pinto- ,Leite Chaves 1- Hugp 
Ranlos - Murllo Badai-ó - Bernardino ViaDJI. - Lenoir VarDS 
- Aderbal I.Jnrema. 

PARECER N.o 26, DE 1981 

Da Comissão de Municipios 

Relator: Senador Amaral Furlan 

A Comissão de Economia, como conclusão de seu parecer sobre 
a Mensagem n.0 284, de 1980, do Se:lhbr' Presidente da República 
apresentou projeto de resolução que, na forma do artigo 1.0 auto
riza re Prefeitura Municipal de Franca, Estado de São Paulo, nos 
termos do art. 2.0 da' Resolução n.O 93, ·de 11 de oútubro de 1976, 
do Senado Federal, a elevar em Cr$ 29,272.025,36. <vinte e .nove 
milhões, d~zentos e setenta. e dois mil. vinte e cinco cruzeiros e 
trinta,; e se-is centavos) o montante de sua dívida cotl3olidada in
téma, a ftm.:de que· pos_sa· contratar empréstimo ·cte: igua:l valor, 
junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da H"bltação, destinado ao 
financiamento de lotes urbanizados, Programa PROFILURB: e ur
banização e aquisição de equipamentos comunitários de conjuntos 
habitacionais, Programa FliNC/FINEC, naquele Munfcfpio, obede
cidas as .condições admitidas pelo Banco Central do Brasil. no 
respectivo processo. 

2~. Na forma do art. 2.0, item IV, da Resolução n.• 132, de 1979, 
do Senado Federal, as proposições que "-envolvam operações de 
crédito internas e externas, de qualquer natureza, em que um ou 
mais municípios sejam parte interessada", deverão m-er-ecer estudo 
e parecer desta Comissão. 
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3-. ~elas razões expostas, somos pela aprovação "do projeto de 
re.so1 uçao de auto ria da Comissão de Economia ora sob nosso 
exa:me. ' 

Sa.Ia das Comissões, 3 de dezembro de 1980. - Almir Pinto, 
Presidente em eXercício - Amaral Furlan, Relator _ Lenoir Var
gas -: âderba.I Jurem;, - Muriio Badaró - Jutah;y Magalhães 
- Raimundo Parente - Benedito Canelas - Moacyr Dalla _ 
José Sarney. 

PARECERES N•s 27, 28 E 29, DE i9iH --

PARlJCER N.0 27, DE 1981 

Da Comissão de Economia. 1Sobre a Mensagem n.o 323, 
de 1980 (n.0 555, -de 1980, na origem) do Senhor l'l'esi
dente da. República, submetendo à. aprovação do Senado 
.Federal proposta. para. que seja autorizado o Governo do 
Estado do Ceará a elevar em Cr$ 270.772. Gno,oo (duzentos 
e setenta milhões, setecentos e setenta e dois mil cruzeiros) 
c rr~ontante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador José Lins 

Nos termos do art. 42, Item VI, da Constituição, o Senhor 
Presidente da República encaminha ao exame do Senado Fe4eral 
pleito do Gov-erno do Estado do Ceará, que ol>jetiva contratar, 
i\lnto à Caixa Econômica Federal, mediante a utlllzação de Re
cursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAB. as 
seguintes operações de crédito: 

··características das Op~ 

IJ A - Valor Ct$ 237. 3Sl. 000,00 

B- Prazos: 

1 - de carência: 3 anos; 

2 - d-e amortização: 12 anos; 
C- Encargos: 

1 - juros de 6% a.a., col>rados trimestralmente; 

2- - correção monetária correspondente a 40% do índce 
de variação das OiR'DN; 

D - Gararitia: vinculação de quotas do Fundo de P .r
ticipação dos Estados - F!'E; 

E - Destinação dos recursos: construção e equipamento 
de 37 (trinta e sete) unidades escolares de 1.0 grau. 

li) A'- Valor: Cr$ 33.421.000,00; 

B- Prazos: 

i - de carência: 3 anos; 

2 - de amortização; 12 anos: 

C - Encargos: 

1 - juros de 6% a.a .. cobrados trimestralmente; 

2 - corr-eção monetária correspondente a 40% dO índice 
de variação das OR'DN; 

D - Garantia: vinculação de quotas do Fundo de Parti
cipação dos Estados - FPE; 

·E - Destinação dos ret!ursos: implantação de 7 (sete) 
unidades de Centros Sociais Urbanos tipo "C", nos Muni
cip!os de Acaraú, Acoplara, Aracati, campos Sales, Nova 
Russas, Russas e Tauá." 

O conselho Monetário Nacional, examinando a viabilidade 
das operações, concluiu: 

Trata-se de financiamentos a que por força das disposições con
tidas no art. 2.0 da Resolução n.o 93, de ll-10-76, do Senado Fe
deral, não se aplicam os limites fixados no art. 2.0 da Resolução 
n.o 62, de 28...:10'-75, da mesma Casa do Congresso, haja vista que 
os recursos a serem repassados provêm do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social - FAS. 

D~ acordo com o.s registras do Departamento de .Operações com Títulos e Valores Moblllários a situa-
ção geral da divida consolidada. Interna do Estado apresenta-se conforme o quadro a seguir: ' 

Divid& Consolidada Posição em 
Jnterna 39-6-St 

I - Intralimite 1.3il2 .103,1 
a) Em tftu!os 
b) Por contratos 692.542,5 
e) Por garantias 009.66(),6 
d) outras 

II - E:$'alimite 3. 803 . 660,3 
a) IFDU 
b) FAS 87.()83,9 
C) BNR 3. 'll16. 576,4 

III - Total Geral. (I + U) 5.105. 763,4 

Integralizações 
nos próximos ..,... 
l. 769. 960,8 

845.003,8 
!124.007,0 

5.955,4 

5.~5S.4 

1. 775.916,2 

270.772,0 

27o. 717a,o 

270.772,0 

Cr$ mil 

Situa~ão posterior 
à contratação 

pretendida. 

3 . 072. 063,9 

1.537.576,3 
1.004.487,6 

4.080.38'7,7 

363.811,3 
3. 716.'S76,4 

7.152.451,6 

. Levando_-se em -tonta, entretanto, a roma do endividamento Intra e extrallmlte, para efeito de altillse 
sobre a capacidade de .pagamento do postulante, teríamos a seguinte situação: 

Montante , g!Qilal ...... 
Crescimento real aiJual 
Dls.pênd!o anual má-

Xlmo ................. 

Dívida intra. 
e extralimite 
posição em. 

39-6-80 

S.l'05. 763,4 
1.214.238,1 

989.566;5 

Jntegralizações 
nos próximos 

a!-:. OS 

1.7'15.916,2 27o.~.o 
~.7(1(;,8 

,-15.1193,0 

Situação 
posterior à 
contra~ 

7.100 .45ü,6 
1.23<>.943.[ 

005.459,5 

Limites do 
art. 2.0 da 

Res. n. o 62!75 

5.911.461,7 
1.$88. 989,1 

1.200.741,8 
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Verificando-se, assim, que as op·eraçê-es e.s.tão conforme ~ 
normas yigentes no Regimento Interno do Senado, opinamos· pelo 
seü acolhimento, na forma do .seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.o 9. DE 1981 

Autoriza o Governo do Estado do C_eará a elevar em 
Cr$ 270. 772.000~00 (duzentos e setenta. milhões, setecentoS 
c scte_tt.l e c";oiJ mil Cl"ttteii"C&-) o mGnt:lnk de :.;u3. d!r.r1da 
consolidada inte :na. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 É o Governo do Estado do ceará, nos termos do 
art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11 de -:mtubi-0 de 197G, d·~ S-in.ádp 
Federal, autorizado a elevar em Cr$ 270.772.000,00 (duzeatos e se
tenta milhões, setecentos e .setenta e dois mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada interna, a fim de que po.ssa con
tratar empréstimos junto à Caixa Económica Federal. mediante a 
utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So
c!al - FAS, destinados à construção e ~quipamento de 37 (trinta 
e .sete) unidades esc-olares de 1.0 grau; implantação d-e 7 (S·ete) 
Centros Socla:Ls Urbanos tipo "C" nos Municípios de Acaraú, Aco
piara, Aracatl, Campos Sales, Nova Russ3s.__ RussaS e Ta::ú, naquele 
:f.ftado. obedcc!.das as cond:cõrs admiti:ias pelo Bmco Czntral 
do Brasil, no respectivo processo. -

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de l9a0. - Teotônio Vilela, 
Presidente -José Lins1 Relator - Lenoir Vargas- Tancredo Ne
ves - Benedito Canelãs - Luiz Cavalcante -- Bernardino Viana. 

PARECERES N.0s 28 e 29, DE 1981 

Sobre o Projeto de Resolução n.0 , de 1981, da Co .. 
missão de Economia, que "_autoriza o Govern:o do Estado 
do Ceará. a elevar em Cr$ 270.772. 01)9,00 (duzentos e se
tenta milhões1 setecentos e setenta e dois mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada." 

PARECER N.• 28, DE 1981 

Da Comissão de Constituiç:áO e Justiça 

Relator: Senador Alm.ir Pinto 

o presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia 
do Senado Federal, como conclusão de s~u ~arecer sobre a Men
sagem n.0 323, de 1980, do Senhor Presidente da Repúbllca, autorizo. 
o Governo do Estado do Ceará a contratar empréstimo no valor 
de Cr$ 270.772.000,00 (duzentos e ,setenta milhões, s·etecentos e 
setenta e dois mil cruzeiros) destinados a financiar a construção 
e equipamento de 37 (trinta e sete) unidad·es esc.alares de 1.0 grau; 
implantação de 7 (sete) unidades de Centr!Ja.Sociais Urbanos tipo 
"C", nos Municíp!os de ACaraú, Ãcopiara! Aracati, Campos Sa~e_s,. 
Novas Russas, Russas e Tauá, · 

Considerando que a proposição atehde aos pre.ssupó.sto.s cons
titucionais e regimentais relativos à espécie, opinamos pela sua 
aprovação. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980.- Aloysio Chaves, 
Presidente ·em ez;ercicio - Almir pjnto, Relator - Helvídio Nunes 
- Ade:rbal Jurema - Bernardino Viana - Murilo Badaró -
Moacyr Dali a - Lázaro Barboza - Ta~credo Neves - Leite Cha-
ves - Hugo Ramos. -

PARECER N.0 29, DE 1981 

Da Comissão de Municípios 
Relator: Senador Almir Pinto 

t 1"':"· ex:-tn~c :?rrjcto t7
::: Rcoolt:çJ_o da Comissão de Economia do 

Senado Federal, que autoriza o Governo do Estado do Ceará a 
contratar empréstimos no valor de Cr$ 270.772.000,00 (duzentos e 
setenta milhões, setecentos e .setenta e dois :mil cruzeiros) desti
nados a financiar a construção e equipamento de 37 (trinta e sete) 
unidades escolares de 1.0 grau; à implantação de 7 (sete) unidades 
de Centros Sociais Urbanos Tipo "C" no.:; Municípios de Acaraú, 
Acopiara, Araeatl, campos Sales, Nova Russas, Russas e Tauá. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se favora
vell:nente à proposição, quanto aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidad~ e_ técnica legislativa. 

Tratando-se de operações que contribuirão para o desenvolvi
mento do Est~C.J, nJ. fu·ea própria dos serv:ç::n públic:: s, 'Jpin:unos 
pela aprcvaçao do projeto. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980. - Jutahy Maga
lhães, Presidente, em exercício - Alntir Pinto, Relator - Amaral 
Furlan - Lenoir Vargas - Aderbal Jurema - Murilo Badaró -
Raimundo Parer..te - Bcn(.dittJ. Canelas - :1\Ioacyr DaPa - Jo~é 
Sarney. 

PARECERES N•s 30, 31 E 32, DE 1981 

PARECER N.0 30, DE 1981 

Da Comi~·3ão de E.::onomia. Sobre a 1\lensagem n.0 324, 
de 1980 (n.c- 556, de 1980, na origem), do Senhor Presi- · 
dente da República, submf'tendo à aprovação do Se-Aa
do Fe-deral proposta para que seja autorizada a Prefeitu
ra P.hmicipal de Fortaleza (CE) a elevar em 
Cl"S 15.283.0Cf.\PD _(quinze milhões, duzentos e oitenta e 
trés mil cruze-iros) o montante de sua dívida consolid'ada. 

Relator: Senador Jos_·~ Lius 
::::-.: terinos d':l á_i't. 42, 1teú1--~VI, da Coftstituiçúo, o Senhor 

Presidente- da RPpúQlicn. encam'.n_ha ao exame do Senado Fedéral 
pleito da .Preiciil>n. Mun:cipal de Fortalc:;:a rCE.r. que objetiva 
contratar .. iunto ú Ct.:ixa E-::::nômica F'ederal. mediante a utiliza
ção de recursos do Fundo dt: Apoio ao Desenv:Jlv:mento Social, 
ope·:-aC'f:o de crédito com as s2guinte.s características: 

"'Características da opera('ão 
A-- 1:alJr: Cr; lõ.~:o3.000,00; 

B -~ Pr:>.zas ~ 
I -- de ca!'ência: 2 anos; 
2 -de amortização: .8.an'Js; 

C ~ ~- Encargos-: 
1 _..:..-juro:;· -de 6t;~ a.a .. -cotíi'ados trimestralmente; 
2 --- cone-;ão monetária: 20% do índice de variação das 
ORTN:. 
D - Garantia: vinculação de qaotas do Imposto sobre a 
Circulação de Mercadorias fiCM); 
E - DestinaçãO dos recur.sos: construção e equipamen
to de' 10 postos méd:eo-odontoiógic::>s." 

O conSelho M::-netário Nacicn1.l, ex::tminandO a v~atilidade da 
operação, concluiu: 

"Trat:'~.-.:e c:e financiamento a ::[U.e p:fr- f Jr::;a das dis;::;osiçCas 
contidas no art. 2.0 da RJ:;olução n.0 93, de·ll-10-76. do senado 
Federal, não se aplicam os limites fixados no art. 2.0 da Resolu
ção n.o 62, de 28-10-75, d3. mesm~, casa dJ Congresso, haja vista 
que os recursos a ;serem repassP.dos provêm do Fundo de Apoio 
ao DesenvõlvimentO .S-::>cial --=. Fi!B. 
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De acordo com os registras do Departamento de Operações-com Títulos e ·valores Mobiliários, a situação 
geral da divida oonsol!dade interna da Prefeitura apresenta-se conforme o quadro a seguir: 

Cr$ mil 

Dívida Consolidada Posição em Operações Operações 
sob 

Exame 

Situação 
posterior à con
tratação preten

dida. 
Interna 30-9-80 Autorizadas 

J: - Intralimite 114.095,3 
a) Em títulos 
b) Por contratos il4.095,3 
c) Por garantias 
d) Outras 

----

II - Extralimite 677.639,0 
a) FDU 244.590,7 
bl FAS 27.322,9 
c) BNH 405.725,4 

III - Total Geral (I + II) 791.734,3 

40.000,0 

40.000,0 

518.752,2 
193.625.1 

325.127 1 
558.752,2 

15.283,0 

15.283,0 

15.283,0 

154.095.3 
!14.095,3 

40.0GO,O 

1.211. 674.2 
438.215,8 
42.605,9 

730.852,5 
1.385. 769,5 

Levando-se em conta, entretanto, a soma do endividamento intra e extral!m!te, para efeito de anállse so
bre a capacidade de pagamento da postulante, teríamos a seguinte situação: 

Dívida intra 
e extralimite. Operações 
Posição em Autorizadas 

Montante global ........ . 
Crescimento real anual .. 
Dispêndio anual máximo 

30-9-80 

791.734,4 
19.225,0 

180.229,4 

558.752,2 
543.941,2 

68.234,1 

Verificando-se, assim, que a operação está conforme com as 
nonnas vigentes no Regimento Interno do Senado, opinamos pelo 
seu acolhimento, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 10, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Fortaleza (CE) a 
elevar em Cr$ 15.283.000,~0 (quinze milhões e duzentos 
e oitenta e três mil cruzeiros) o montante d'e sua dívida 
consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Fortaleza CCEl, nos ter
mos do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11 de outubro de 1976, do 
Senado Federal. autorizada a elevar em Gr$ 15.283.000,00 (quinze 
milhões e duzentos e o.:tenta e três mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar 
um empréstimo de igual valor, junto à caixa Econômica Federal, 
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social - FAS, destinado à construção e e-quipamento 
de lO Cdez) postos médíco-odontológlcos, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasll, no respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980-. --Teotónio Vilela, 
Presidente - José Lins, Relator - Benedito Canelas - Tancre
do Neves Luiz Cavalcante - Bernardino Viana - Lenoir 
Vargas. 

PARECERES N.•s 31 E 32, DE 1981 

Sobre o [projeto de Resolução n.o 10, de 1981, da Co
missão de Economia, que "autoriza a Pre-feitura Munici
pal de Fortaleza (CE) a elevar em Cr$ 15.283.000,00 (quin
ze milhões, duzentos e oitenta e três ruil ,cruzeiros) 10 mon
tante de sua dívida consolidada". 

PARECER N.0 31, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e JUstiça 

Relator Senador Almir Pinto. 

O presente Projeto de Res_olução. da comissão d€ Economia do 
Senado Federa;l, como conclusão de Seu Parecer sobre a Mensagem 
n.o 324/80, do Senhor Presidente da Repúbl!ca, autoriza a Prefei
tura Municipal de Fortaleza (CE) a contratar empréstimo no valor 
de Cr$ 15.283.000,00 (quinze milhões, duzentos e oitenta e três 
mil cruzeiros), destinado a financiar a construção e equipamento 
de 10 (dez) postos médico-odontológicos. 

Operação 
sob 

Exame 

15.283,0 
4.540,4 

897,0 

Situação 
pasterior à 
contratação 

1. 365. 769,5 
567.706,6 
249,360,5 

Cr$ mil 

Limites do 
art. 2.0 da 

Res. n.• 62175 

1. 263 . 460,9 
360.988,8 
270.741,6 

Considerando qll<! a proposição atende aos pressupostos cons
titucionais e regimentais relativos à espécie, ooinamos pela sua 
aprovação. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980. - Aloysio Cha.ves, 
Presidente em exercício - Almir Pinto, Relator - Relvídio Nunes 
- Moacyr iDalla. - Lázaro Barboza - !Tancredo :Neves - Leite 
Chaves - Hug-o Ramos - Murilo- Badaró - 'BPmardino Via.na 
Aderbal Jurem4. 

PARECER N.0 32, DE 1981 

Da Comissão de Municípios 
Relator: Senador Almir Pinto 

Sob exame', Projeto de Reso:ução da Comissão de Economia 
do Senado F-ederal, que autoriza a Prefeitura Municipal de For
taleza <CE) a contratar empréstimo no valer de Cr$ 15.2,83.000,00 
(quinze milhões, duzentos e oitenta e três mil cruzeiros), destinado 
a: financiar a construção e equipamento de 10 (dez) postos médico
odontológicos. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se favora
velmente à proposição, quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
jurid!cidade e técnica legislativa. 

Tratando-se de operação que contribuirá para o desenvolvi
mento do Município, na área própria dos serviços públicos, opina:
mos pela aprovação do Projeto. 

Sa'a das Comissões, 3 de dezembro de 1980. - Jutaby Maga
lhães, Presidente, em exercicio - Almir ·Pinto, Relator - Amaral 
Furla.n - Lenoir Vargas - Aderbal Jurema. - Murilo Ba.d~ó ,..._ 
Raimundo .Parente - Benedito Canelas - Moacyr [)alla - José 
Samey. 

PARECERES N•s 33, 34 E 35, DE 1981 

PARECER N.0 33, DE 1981 

Da. Comissão de Economia. Sobre a 1\-lensag'em n.0 372, 
de 1980 (n.0 604, de 1980, na origem), do Senhor Presi
dente da República., submetendo à aprovação do Senado 
Federal proposta para que seja autorizada a. Prefeitura 
Municipal de São Luis (MA) a elevar em Cr$ 227.588.000,00 
(duzentos e vinte e sete milhões, quinhentos e oitenta. e 
oito núl cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.. 

Relator: Senador José Lins 
Nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, o Senhor Pre

sidente da República encaminha ao exame do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de São Luís (MA) que objetlva 
contratar, junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, este na 
qualidade de administrador do Fundo de Desenvolvime;nto Urbano 
do Nordeste- FUNDURBANO, operaçãO de crédito com as seguin
tes características: 

A- Valor: Cr$ 227.588.000,00 (correspondentes a .... 
376.246,920ll27 UPC de Cr$ 604,89, em julho/80); 
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B- Prazos: 
1 - de carência: 24 meses; 
2 - de amortização: 96 meses; 
C- Encargos: 
1 - juros de 10% a.a; 
2 - correção monetária: idêntica à Variação trimestral 
das ORTN; 
D - Garantia: vinculação de quota$ do Fundo de Parti
cipação dos Municlpios - FPM; e 

E - Destinação dos recursos; complementação dos recur
sos neces.sárioo à execução de projetos viários e construção 
de mercados em são Luis (MA). 

O COnselho Monetário Nacional. examinando a viabilidade da 
operação, concluiu: 

Trata-s-e de empréstimo a que por força da.s disposições con
tidas no artigo 2.0 da Resolução n.0 93, de 11-10-76, do Senado 
Federal, não se aplicam os limites fixados no artigo 2.0 da Re
solução n.O 62, de 28-10-75, da mesma Casa do Congresso, haja 
vista que os recursos a serem repa·ssados provêm do FUNDURBANO. 

De acordo" com os réglstros do Departamento de Operações com Títulos e Valores Mob!l!ários, a situa
ção garal da divida consolidada interna da Prefeitura do Mnniclplo lie são Luis (MA) apresenta-se confor
me o quadro a séguir: 

Divida Consolidada 
Interna 

I - IN11RALIM1TE 
a) Em titulas 
b) Por contratos 
c) Por garantias 
d) outras 

n - EXTRALIMITE 
a) FDU 
b) FAS 
c) BNH 

ill -.TOTAL GERAL <I+IIJ 

Posição em 
31-8-80 

14.120,3 

14 .. 120,3 

225.363,1 
105.370,9 

119.992,2 
239.483,4 

OJ)eraçã.e 
sob 

Exame 

227.588,0 
227.588,0 

227.588,0 

Cr$ mil 
Situação poste
rior à contrata
ção pretendida. 

14.120,3 

14.120,3 

452.951,1 
332.958,9 

119.992,2 
467.071,4 

Levando-se em conta, entretanto, a soma do endividamentolntra e extra-limite, para efeito de aná
lise.,sobre a capacidade de pagamento da postulante, terlamos a seguinte situação:· 

Dívida intra_ e 
e:s:.tra-Iimite. Po-
sição em 31-8-80 

Montante global 239.488,4 
Crescimento real 
anual .......... 8.456,1 
Dispêndio anual 
máximo •...... 34.575,8 

Verificando-se, assim, q_ue a operação está conforme as nor
mas vigentes no Regimento Interno do Senado Federal, opina
mos pelo seu acolhimento, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO ~.0 11, DE 1981 

Autoriza z Prefeitura Municipal de São Luís (MA) a 
elevar em Cr$ 227.588.080,60 (duzentos e vinte e sete mi
lhões, quinhentors e oitenta e oito mil cruzeiros) o mon
tante de s1,1a. divida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 E a Prefeitura Municipal de São Luís (MAl, nos 
termos do art. 2.0 da Res<>lução n.O 93, de 11 de outubro de 1976, 
do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 227. 588.000,00 
(duzentos e vinte e sete milhões. quinhentos e oitenta e oito mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida con'!olldada interna, a fim 
de que :~=o.ssa contratar um empréstimo d~ ig]Jal_ valor junto ao 
Banco do Nordeste do Brasil S/ A, este na _qualidade de adminis
trador do Fundo de Desenvolviment<J Urbano do Nordeste. 
FUNDURBANO, destinado à complementação dos recursos neces
sários à execução de projetas viários e construção de mercados 
em São Luis (MAl. obedecidas as condições admitidas pelo Ban
co Centrai do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980. - Te<>tônio Vilela, 
Presidente - José Lin.s, Relator - Lenoir Vargas - Benedito Ca
nelas ~ Luiz Cavalcante - Bernard'ino Viana - Taneredo Neves. 

Operação 
sob 

Exame 

227.588,0 

24.048,0 

50.497,0 

Situação Limites do 
posterior à. art. 2.0 da 
contratação Ro>. 62175 

4Q7.071,4 345.778,0 

32.504,1 98.793,7 

85.072,8 74.095,3 

PARECERES N.os 34 E 35, DE 1981 

Sobre o Projeto de Resolução n.0 11, de 1981, da Co
missão de Eoonomia, que "autoriza. a Prefeitura Municipal 
de .São Luis (MA) a elevar em Cr$ 227.588.006,00 (duzentos 
e vinte e sete milhões re quinhentos e oitenta e oito mil 
cruzeiros) o m<>ntante de sua dívida. consolidada". 

PAREOER N.o 34, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e Justiça. 

Rela to r: Senador Aderbal Jurema 

O presente ProJeto de Resolução, da Comissão de Economia do 
Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobr-e a Mensagem 
n.0 372/80. do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefei
tura Municipal de São Luis (•MAl a contratar empréstimo no valor 
de Cr$ 227.588.00001) (duzentos e vinte e sete mllhões e quinhen
tqs e oitenta e oito mil cruzelrDs), de~tinadD a financ~ar a com
plementação dos recursos necessários à execução de proje•os viá
riDs e construção de mercados em São Luí..~ (,MA). 

Considerando que a proposição atende aos pressupo.stos cons
tltucionals e regimentais relativos à espécie, opinamos pela sua 
aprovação. 

Sala das COmissões, 3 de dezembro de 1980. - Aloysio Chaves, 
Presidente, em exercício - Aderbal Jurema, Relator- Bernardino 
Via.na - Moacyr Dalla- Lázaro Barboza- Tancredo Neves
Helvídio N1111JeS - Almir PiDito r- Lenoir Vargas. 
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PARECER N.0 35, D)i: 1981 
o,. Comissão de Municípios 

Rem to r: Senador Benedito Oa.nelas 

Sob exame, Projeto de Resolução da Cornissã_o de Economia do 
Senado Federal, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Luís 
(!MA) a contratar empréstimo no valor de Cr$ 2~7.588.000,00 (du
zentos e v!nte e sete milhe>es e quinhentos ·e oitenta e oito mil cru
zeiros), ctestinado a financiar a complementação elos recursos ne
cessários 'à execução de projetas viários e construção de mercados 
em São Luis (·MA). 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se favoravel
mente à proposição, quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. 

Tratancto-se de operação que contribuirá para o desenvolvi
mento do Município, na área própria dos serviços públicos. opina-
mos pela aprovação do projeto. · 

Sala das Comissões, 3 de· dezembro de 198(}. - Almir Pinto, 
Presidente, em exercício -Benedito Oanems, Relator - Raimundo 
Parente- Amaral l'urmn- Le>wir Vargas- Murilo :Bada.ró _ 
Aderbal Jurema- Jutahy Magalhães- Moaeyr Dalla- Lázaro 
Barboza - José Samey. 

PARECERES N•s 36, 37 E 38, DE 1981 

PARECER N.0 36, DE 1981 
Da Comissão de Economia. Sobre a. Mensagem n.0 375, 

de 1989 (n.• 607, de 1980, na origem), do SenhOl' Presi
dente da República., submetendo à aprovação do Senado 
Federal proposta para que seja autorizada a Prefeitura. 
Municipal de Jaboatão <PE) a elevar em Cr$ 46.700.000,00 
(quarenta e seis milhões e seteeentos mil cruzeiros) 6 
montante de sua dívida consolidada. 

Relator: SenadBr José Lins 
Nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, o Senhor 

Presidente da República encaminha ao exame do Senado F'ederal 

pleito da Prefeitura Municipal de Jaboatão "PE) ctue objetlva 
contratar, junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., este na 
qualidade de administrador do Fondo de Desenvolvimento Urbano 
do Nordeste - FtTNDURBANO, a seguinte operação de crédito: 

ucaracteristicas da operação 

A - Valor: ür$ 4e. 700.000,00 
(correspondente a 77.204.1197 (UPC de Cr$ 604,89, em 
julho/89); 

B- Prazos: 
1 -de carência: 24 meses; 
2 - de amortização: 96 meses; 

c- Encargos: 
1 - juros de 10% a.a.; 
2 - eorreção monetária: de acordo com a variação trí
mestral das ORTN; 

D - Garantia: vinculação de parcelas do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias (ICM); 

E - Destinaç'ão dos recursos: Conclusão do matadouro
frigorífico de Jaboatão (PE)." 

o Conselho Monetário Nacional, examinando a viabilidade 
da operação, concluiu: 

Trata-se de financiamento a que p_or for:ça das disposições 
contidas no art. 2.o da Resolução n.o 93, de 11-.10-76, do Senado 
Federal, não se aplica, os limites fiXados no art. 2.0 da Resolução 
n.• 62, de 28-10-7•5, da mesma Casa do Congresso, haja vis.ta que 
os recursos a serem repassadOs provêm do Fundo ·de Desenvolvi
mento Urbano do Nordeste - FUNDURBANO. 

De acordo com os registras do Departamento de üperaçi;íes cGJ:U TítUlOS e Valores Moblllários, a situa
ção geral da dívida coill!Olldada interna da Prefeiturà Muni<lipal de Jabllatâó (PE) apresenta-se ·conforme o 
quadro a seguir; 

Divida· Consolidàda 
Interna 

l - :rntral!nl1te 
a) Em titulas 
b), Por contratos 
c) Por Garantias 

E: - EXtralimite 
a) iFDtr 
b) FAS 
C) JBNH 
:tii - 'l'otal Geral U+IIJ 

Posição em 
31.8.89 

1. 053 . 507,8 

·-1.053.507,8 

1. 053. 507,8 

Operaçãó 
soll Éxflme 

4&. 700,() 

46.700,0 
46. 700,{} 

Or$ mil 
Situação Posterior 

à Contratação 
Pretendida. 

1.100. 207,8 

1.100.207,8 

1.100.207,8 

5. Levando-se em conta a soma do endiy_idarnento extrallmite e da operação sob exame, para efeito de 
análise sobre a capacidade de pagamento da postulante, teríamos a seguinte situação: 

Montante Global 
Crescimento real anual 
Dispêndio anual máximo .. 

Dh7ida extralimite 
Posição em 
31-8-89 (•) 

1. 053. 506,8 
(*) 139.755,7 

59.536;5 

(*) inexiste a dívida !ntralimite." 

Operação 
sob 
~e 

46.700,0 
22.323,0 
10.410,0 

Situação 
posterior à 
contratação 

1.100·.207,8 
162.078,7 
69.94e,5 

Limites do 
art. 2.0 da. 

Resolução 62/75 
1~.593,5 

46.45!>,3 
34.841,5 
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Verificando-se, assim, que a operação está conforme as normas 
vigentes no Regimento Interno do Senado, opinamos pelo seu 
acolh~illento, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 12, DE 1980 

Autoriza .a. Prefeitura Municipal de Jaboa.tão (PE), 
a eleva,r em Cr$ 46.700.000,00 (quarenta e seis milhões e 
setooentos mil cruzeiros) o montante de sua. dívida. con
solidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.o l!: a Prefeitura Municipal de Jaboatão (PE) nos ter

mos do art. 2.• da Resolução n.• 93, de 11 de outubro de 1976. 
do Senado Federal, autorizada a .elevar em Cr$ 46.700.000,00 (qua
renta e ~·eis milhões e setecentos mil cruzei,ros), o montante de 
::ua dívida consolidada interna. a fim de que possa contratar U'I!l 
empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Nordeste do Bra.sil 
S.A., este na qualidade de administrador do Fundo ~e Desenvol
vimento Urbano do Nordeste - FUNDURBM"'"O, destmado à oon
clusã.o do matadouro-frigorífico de Jaboatão (PE), obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco central do Brasil. no respectivo 
processo. 

A.rt. 2.0 Esta Resolução el'ltta em vigor na data de sua pu
blicaçãô. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980. - Teotônio 
Vilela, Presidente - José Lins, Relator - Tancredo Neves - Be
nedito Canales -- Luiz Cavalcante - Bernardino Viana - Lenoir 

PARECERES N.0 • 37 e 38, DE 1981 
Sobre o Projeto de Resolução n.o 12, de 1981 da Co

missão de Economia, que uautoriza a Prefeitura Municipal 
de Jaboatão (PE) a elevar em Cr$ 46.700.000,00 (quarenta 
e seis milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada.'' 

PARECER N.• 37, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e Justiça. 
Relato-r: Senador Aderbal Jurema 
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do 

Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensagem 
n.O 375/80, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefei
tura Municipal de Jaboatão (PE) a contratar empréstimo no valor 
de Cr$ 46.700.000,00 (quarenta e seis milhões e setecentos mil 
cruzeiros), destinado a financiar a conclusão do matadouro fri
gorífico de Jaboatão ('PE). 

Considerando que a proposição atende aos pressupostos cons
titucionais e: regimentais relativos à espécie, opinamos pela sua 
aprovação. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980. - Aloysio Chaves, 
Presidente, em exerclcio - Aderbal Jnrema,, Relator - Bernardi
no Viana - Moacyr Dalla. .._ Lázaro Barboza - Tancredo Neves 
- Elvídio Nunes - Almir Pinto - Lenoir Vargas. 

PARECER N.• 38, DE 1981 

Da Comissão de Municípios 
Relator: Senador Raimundo Parente 
;Sob exame, projeto de Resolução da Comissão de Eeonomla do 

Senado Federal, que autoriza a Prefelturn Municipal de Jaboatão 
(,PEl a contratar empréstimo no \'alar de Cr$ 4'6-. 70il. 000,00 (qua
renta e seis milhões e .setecentos mil cruzeiros}, destinado a finan
ciar a conclusão do matadouro frigorífico de J~boa.tá<J (1PE). 

A COmissão de Constituição e Justiça pronnnciou-se favoravel
mente à proposição, quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
J.uridicl.dade e técnica legislativa. . . 

Tratando-se cte operação que contrLbuira para o desenvolvi
mento do Município, na ãrea própria dos ser.iço.s públicos, opina
mos pela aprovação do projeto. 

Sala da.s Coml..,ões, 3 de dezembro de 1980. - Almir Pinto, 
Presidente, em exercício - Ra;mundo Parente, Relator - Murilo 
Badaró - Adierbal Jurema - Leru>ir Va,rgas - Juta.b:y Magalhães 
- Amarai Furlan - Benedito Canelas - Moacyr DaDa. - Lázaro 
Ba.rboza - J<>Sé Sarney. 

PARECER N• 39, DE 1981 

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo n• 35, de 1979 (nf' 30-B, de 1979, na Câmara dos 
Deputados), que "aprova as Contas do Excelentíssimo Senhor. 
Presidente da República, relativas ao exercfcio de 1978". 

Relator: Senador Tancredo Neves 

Com a Mensagem n• 60, de 1979, o Excelentíssimo Senhor Presi
dente da República, General Ernesto Geisel, encaminha ao Congres
so Nacional as Contas do Governo Federal, relativas ao exercício fi
nanceiro de 1978, constantes dos volumes anexos à referida Mensa
gem, discriminadas e justificadas, especialmente, no Relatório da 
Inspetoria-Geral de Finanças, do Ministério da Fazenda. 

É da competência desta Comissão o exame da matéria, consoan
te o disposto na alínea a, do parágrafo único do art. 108 do Regimen
to Interno do Senado. 

Nosso Parecer compreende o Relatório e o Voto, nos seguintes 
termos: 

Introdução 

I. Este Parecer, desdobrado no Relatório e no Voto a seguir 
formulados, constitui atribuição específica desta Comissão de Fi
nanças, de acordo com o disposto na alínea a, do parágrafo único, do 
art. 108 do Regimento Interno do Senado, cabendo-nos pronunciá-lo, 
à vista da designação com que fomos honrados pata fazê-lo. 

2. A exposição da matéria acompanhará o mesmo esquema e 
igual ordem do Relatório da Inspetoria-Geral de Finanças, do Minis
tério da Fazenda. A adoção desse parâmetro de disposição dos assun
tos tem a vantagem, a nosso ver, de permitir o exame das Contas com 
idêntico critério formal adotado para sua prestação. Isto facilita, 
sobremodo, o trabalho de conferência e comparação dos dados da 
fonte principal, que é o próprio Relatório daquela Inspetoria. 

3. O critério material de análise terá sempre em vtsta o enfoque 
crítico, no que as contas a isso forem suscetíveis, merecendo os repa .. 
ros necessários, C()mo próprios de nossa tarefa, sendo que, nos pontos 
invulneráveis, não nos furtaremos de creditar a confiança que o seu 
conteúdo inspirar. 

A esse mister, contaremos com a valiosa colaboração do Rela
tório e Parecer Prévio do Tribunal de Contas da União, sempre aten
to às impropriedades e incorreções, de ordem técnica. O Relatório 
desta Corte de Contas é sempre um rumo seguro para quem quer que 
se disponha ao exame da matéria. Entretanto, do mesmo modo críti
co aluaremos, quando, eventualmente, nos pareça que, aqui ou ali, 
haja uma omissão, uma falha, ou uma inadvertência. 

4. Feitas estas considerações preambulares e fixados os cri
térios que adotaremos, cumpre iniciar o nosso Parecer. 
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- O DES11i1PENHO DA tCONOMIA 

Segundo o Relatório da IGil-·t-lF, o .eJCer-cício financ"iro .:le 

1 978, sen'do um ano dc __ trans~ção, Ci Govet-no .. coricentr:ou· toda a sua_ 

i:!ter.o;.;.o na. com:l~s-ão d.e tar"f;:jS bits:ics.s de fcrnta_- t tr~nsm.it!.r. em 
março de 1 979, aos seus sucessores, melhores J::_oncl_iç_ões de enfl"e.!!:_ 

tar a -:rise inter-nacional. 

Nesses termo"S foi apr<::~vaçla a E~posiçõ:6 de MÇlt:.i'(OS n"' 
012, de 11 :i~ janeiro de_ 1"-97~,-do Conseitio ele Desenvolvimento Ec:2_ 

nômico, em que o Prcside_ntc çla República fixou ·_as Di-retrizcs e Pri2_ 

rirlades do Governo para a· exercicio. 

Dessn :fo'Tma,. o ano de 1 978 ioi rlcii:nido corno ·de consoli 

daçãO de resultados t::.de conclusão de tarefas importantes. 

A cOncentração ·dos _esforços vjsou prop-orcionar sensí-

vel queda na taJCa de inflação, s.úb~l.~'ln .... i~l ~umentÇ) _nv .s.upcra;:it da 

balança comercial c u~a tn.xa de crc:.:-cilue11to do PiB na mesma propor. 

ção do exérclcio íinancciro de l 9í7 

NAquele documento f-icou Ccs t~-:.udo qnCl iniciati\•o.s 

só sef)<tll\_ aut;orizaU:1.s cm .situnçêlc-S cspcc1nis·--~, -di<!ntc de ~··~· alta 

rclcvâilci<J, situ~~do o combatê à lnJ r.aç~t' r: amei' ('lhjC-tlvo prici1 H:t~ 
rio, pelos er:cito!'O sobro o p;J.drão de 11il!a, cspccial~ncnte Ju-:. ela~ 

ses de ba.:i_;.;;a renda. 

Essa priol;ida.dc,'em grnÍldfl monta, rosult?u (]a exp!!ctat.!_ 

va de exacerb<Jção de iri.Clação no inTcio do ano, cm <1ecorrênda dos 

rcsul ta<lcs alcançados no último quadrimestre de 1 977. 

Em 1i;;has gcr.niS, as r.:cdid<:.s preconizadas, scgu1hlo." o ~! 

latório da IGF-MF, podem ser :resumidas nos seguintes itens: 

a) maior rigor na exccuçt::o das polÍtic~-~--~onetâri;; 

fi.scal; 

b) <1 obtençüo de superavit no Orçamento da Unl5o; 

c) expansãO de 25'1. dos mCJlos de ~a_gamento; 

d) ~'Sc<~lc:nr::rr.cnto ao-lor.~o do A:(crcfcio,·d,-:s rL·Gjustc._.::. 

de pr,cços e· tarifas de bens c serviços r>úblicos 

dos preços administrados; 

c) ccndicio_.'1o.mentq _d,os 1·~ajü.stcs dos vaJ.orc~ 

tua is, prcç_os e tarif:ts gnvcrnnmc_ntais s_eg_Und0 ãs 
ORTNs, res~alvados os salários; 

f) manut.en.çio das ilnportações no me-smo nível de l· 977 

g) · a impl.::mcntação- de novos proj c to-s -:- Pe'troquímica, 'C~ 

lulosc, Fcrtiliz<tntcs e Bens dq .Capit~l - com vis

-::as ã: substituiça'o .de:: importnções·. 

l.L O~ Rc;w.Jtntlo:. de l 978 

.Scg.ütcio os daclos obtidos sohre os rcsul todos d_::~ cconond n 

brasileira etn 1 978, o seu desempenho se refl,cte mcdiari.tc o c.ompoE 

tamcnto de três var-iáveis macrocconômicas, a ·saber: 

a) a taxa de crescimento do PIB; 

b) a taxa de infli:tção_; e 

c) as contas externas .. 

Com raspei to a taxa de crescimento do PlB, o ,exercício 

financeiro de .1 978 opresentou um incremento do volume flisico de 

bens e serviços da ord~m de 6\ ( sei~ por centO )"'t superior, por

tanto, aos 4;7\ alcançados no exercício anterior. 

s-ob :;. 5-tico.. setorir,.l, ~o;:s(! resul t.ad<> fui obtido pele ç,;.;_.., 

celente desempenho elo setor iil.dustrial, c.Qm destaque para a prod~ 

ção automobilístiCa, que. alcanç:;u a _taxa de crescimento _de S,H no 

ex~rc.r~.:.iu, c:.:mtra 3, n do ano :anterior: 

As signifj ç,ativas perda~ n,1.s safras de grãos, · conn ih\li_ 

-rám_para que·o setor agropecuãrio obtivesse no exeTcÍcio taxa de 

crescimento n:::gativa. Enquanto que,no exe_rcício financeiro de. 

1 977, 0 desempenho de economia teve como carro-chefe o -se to r agr-2_ 

pectúi:rio, COIIt uma taxa cl.e crescimento de, 9 ,6t. No present.c ano 

setor. ·apresentou uma redução de 1;7\. 

Com efci to, a ocbrrência de prolongada estiagem c de, foi 

tcs. gc"ad.as nn regi ao Centro"'S'ul d~termin-:r<~m perdas sign.ifi.ca;:"!.vo:o...õ 

nas safras ·agríco!as, ~im_imtincl.O os e_xC:edel'ltcs cxport5vcis ..- Jjfi

cult.umlo o :tba.stccimento .interno, com, cfeit_os negativos svUre o ni_ 

vcl de preço~ interno~ c :;:;obre_ o b<ll o.ii.ç:o de pagamentos .. 

!'. a.limcntaçüO básica tl.:.. fiOpulação se viu· comprometida 
om a r9th~~~r; clc lli't. ;ia pToJução_ ·de _arroz, 4 .' Z'i. de rct"j ii o c _29. 7~. 

de m.ilbo. D-:!ntrc ('IS prodl!t(,ls cxpm·1·-'.ívcis, a sojn :>ofrc\1 wnn r·~d·u
ç5.o de 23',8~, o· nlgotlão 1.7 .s~, ni'ío obstnnt.c o jncrcment.o Uc- 28'~ 11~1 

produção tk ::ar-r:: e 29,6'i. na de r.rigo .. 

Scgunli,<• a· sua .utilização, os ~cns gerados pelo $Ct.or j!.! 
dustrial opr_c:sentar·nm a seguinte composiç?i.o: 

a)_ os bens intermediários c,onr um crcsc~mcnto de 6,8\, 

portanto, inferior aos 7,5\ Tegistrados cm 1 977~ 

b) o!; bens de consun]O não dUráVeis com um<.: taxa de crc~ 

cimento G.c 7, 3t; 

c) os bens de 

16,H; 

dur?Vcis C!=Jffi um i.ncrcm~nto 

d) os bens de capital .com uma taxa de 6,6\ cm sell crc_~

cimento, "contra am decréscimo no c-xcrc:íç:io anterior 

de 4,4\. 

A espcciaJ.·atençâo do Governo ã politica de _c_mprego e r. 

mag:r.itutlc dn evolução do PIB, propiciaram expansão no ín_dice de 

emprego. Esse índice, resultante da ponderação das vaTiàveis oco!_ 

l·;_das- em cada região pela. respec-tiva populaÇ:lo eccnci.níc<ti(lcntc ati.

va, apreSentou no exe;cfcfo Uma variação-de ·3,7\. 

Os resultados alcançados em termos da t<lXfl de inflação 

niio fornm f:lvor5xcis. A' sua intcOsldnôc no exercíciO íinancc5ro 

de 1 9n. medida atFavés do !ndice de p·tc~os 1~or Atacado ~ !}jc;pon.i_ 

bilidadc Interna ) , dem_onstra uma aceleração de 43'1., tendo-se. 

cont., •1\;e,, em 1 977, esse !ndice f'Oi, d!l ·ordem de 35,5\. 

S~g~mdo lliversns análises procct.l:i (l:t5 por cspec'i<~l i st :L> 
rcsult:do insatisfutõrio. decot'l·cu,_ cm termos rc.nis, das vi

cissitúdcs sofrhlas p~lo sctor agrfcol:t e, cm termos riomlnnis, do 

in~,lcqund:;. ;"l<l!llinist'rnção da ·expansão dos meios de pagaménto, ~·csu.!_ 

tautc da p·,···3silo dos cinprústimos cxt.cino::. c do dualjsmo de fl:nçõçs 

entre o Bnnco Ccntru] c Banco c,Io Bras"il, Tt'o cx.:rc:::íci.o d:1 <lUto ri~!!_ 

de monctâd a, 

No que diz 1-·espcito a esse dualismo •. na vcrdlidc, :'lpo:::ar 

do Bcnco Ccntrul, criado pela Le.i n"' 4 595/64, mediante a truns:tor. 

mação da antiga "&r.íMOC,t te-:- incorporado funções antes sob a respo~ 

sabilidade do Banco do BT{lsil· S/ A, e_!?t~. tem clescmpenhado um p:~.pei 

misto de Autoridade Monet'âriõ'l e BancO Come;cial. C Ô agente fi-' 
nanceiro do Gover~o Federal, opo-:r:ando com crescente agrcssh•Ldade 
no sctor~com"'rcial, tanto no País como no exteTior. D~_da a col~pl,t. 

xidade de sua estrutura ~ atribuições, rc~salt~n~os &lgumas de suas 

funções: 

a) adqui.:rc c financia estoques de produção cxport..Zvcl; 

b) executa a política de preços minimo.s dos pr·odut~s a
gropastorj s; 
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c) é o agente pagador e reC-ebedor do país, fora deste; 

c!) execUta o serviço de comper.sação de cheques e putros 

papéis, funÇão atribuÍda ao B.ariC~ Central pela Lei 

n"' 4 595/64, que este ainda não teve c-ondições de 

assumir; 

e) realiza operações de cOmpra e venda de moeda est:fa!!_ 

geira;· 

f) executa a polÍtica de comércio e>tterior~ e 

g) financia as atividadcs in·U.·3triais c rurals c .dHun

dc a D"rientação-'do crédito, inclusive ãs atividades 

comerciais, suplcmcnt:mdo a ação -da iede_ 

parti cu lar. 

bancária 

.t::ntrct:mto, apesar dos- !'c;flcxos dos custos alimentar~s c 

da expansiio clos nwios de pag:1m~nto, tl"vido a causas autôno·• 

ma~~. inclus.i.vc o retorno das çxpcctativas- infltlcionârias, a cvG)l!:!_ 

ç-ão dos vifrios Índi<"t::S mostra ·que as pressões :J.ltistas. foram 'gcn~-
ralizadas. 

Cem cfeitõ, não obstante a elevaç'ão do custo de vida ter 

siclO menor cJI\ 1 978, 38,11. contra 43,H cm 1 977, houve- dctàior!!_ 

çao nos demais indic:ldores da inflação, coriforlrie o quadro a seguir 

dC'mowo:1· r a: 

lr.âice- Geral de Preços ( DI ) ••••• ~-· •••••••• 

lno.licc ele Preços por Atacado ( OG ) •••••• _ ••• 

!ndicc de Preços por Atacado ( OG ) -· Produ~ _ 

tos 1\grÍ<:olns .........•.....••..•••• . _ ... A •• 

!ndice de Preços por Atacado ( OG ) - Produ-

~977 1978 

3.B, 8\ 40 '8 ~ 
35,5\ 43,0\ 

"31 '2\ 47,6\ 

tos lnàr.'str.iais .......••.........••.•..•••• 35.5\ - 39.9\ 

As con-:.as cxtcrnns, no exercício sob exame, refletem 

de fiei t na balança COI'le-rcial, corre.spondcnte a U$ 1 bilhão e um de

ficit cm c.onta concute de U$ 6 bilhÕes 

U11trctanto, o balanço de pagnmentos fe.chou o exercício 

c0m super:wit graçns à entrada maciça dc-emprê.stimos estrangeiros, 

de mor.lo que a no::;sn díviC:Íu exferna b-ruül- ãlcanç;ou o muntantc de 

U$ 42 bilhÕc:>, cnquaJrc-o--as !"Cservas intern!l.cionais _subiram para 

U$ 12 bilhõ~·s. 

A~ ~Xp0"tnçÕt.::; Lu •• :~Juiram ultrapassar cm 4,4\ os valo

res de 1 97':", O moflt.nfitc deU$ 12,(! bilbõcs,ieícrcntcs ãs expor~!!. 

çõcs- cm 1 V-:'8, foi obtido grao:.;as a um groÕUc l.:'sforço no quantum C_! 

port:ILlo, vi:-;to qLlt' o preço unit:írio de vendu <.:ai•u. 

T:->d:1vi.1, as 5mpurt>tçõcs,f1~1C h.1vi.2m pcrm,'lllCCido qu:1se que 

c:> t :1ci···11:': n:•,; ,iur,t:l t ... ·1 ( qu:1t r o J :li\ os. tivchiur\!.n rCsul tudo CH;--y- ~liS 

ÍllCr~·mcnto th' 13,7":, ~;o_l.a;_c o ano antC:rloJ·, 

('! ::;:ll<lliÇO d<' St•r\'iços. cu_i:~ posi.çi'iú licfidt.:iria 6 i-ilst.§. 

rico. aprc~cntnu un n·sdt:ulo ncgntho J<J U$ 5 LdlhÕcf., cuj::~ clcv3_ 

ção 110 ç:-;,•r,·f·:~~'. ::-e>J~p:1;:1t ir:1mc-ntc :~o nno õ.rit~dor, cl(;vc-sc, 0111 

g:r:lm!<.·'•ll,.,nt:!, ••o c.;)'(':5Ccnt(; cnJivlJauKnlo''l_liC p:1SSOU 

,,:; rr·l"""~-,oo; rll' jurns p:n·:l o extcr.i,l')r. 

prcss:iotJ:Ir 

t\s,;ir.l ~\'111~0, C' s:dJ0 ncgati\'O no. COlH<l ÜC tl'rlliS:t(Õ~:. CCt 

r1.:ntcs t('\'ç k ~cr compcn::<;:.lo p<:l:J. cntr:1Lb líquhla de- c:1pitais da 

r.'rdcm d(· \1.~ .1,·1 hilhÕr.·s, (.'OI',forr:-.c djscrimlnaç"50 nb<~ixo: 

EntrJ.tl;• J.í(vJi,l:l d..: C:tplt:lis .....•....• ~ .. .- •• _._, •• ----.-.--•.. -

o. 9 

!3,5 

1. 2. O Moilelo BNr~;ilciro de Desenv:::lv~mento 

O Proce:s~Q -de DesCnvolvi;,~.nto da Economia Brasile'ira ~~!!!. 

Jilre se revestiu de êarât_cr adaptativo ã estTutura e conjuntura ec_2. 

nõmica internacional. 

A política Monetária adotacla_ nesse sentido propiciou ra

ríssimas modificações na cstrutora sõcio-econõmica do país. nà medi 

da: em que a sua orientação SempTe foi no sentido de promover o. cre~ 
cimento econômico, mediante o crescimento do Produto lnte~no Brut; 

e tendo este como padrãci de desenvolvimento. 

Mediarite esse PrOcesso é a inflexibilida-d-e estruturalda 

e«:onomia, as Políticas econômicas adotadas pe-rdem em gTande monta 

eficácia pela dependência ·a fat:bres et.:õgenos ao prõpri? si_!. 

tema • 

Daí a Ui_ficl.!ldade, não ohst<!:nte o_ esfor.c;.o da inteligên

cia governamental no combate ã inflação e em equilibrar o Balanço 

de Págamentos e, conseqUent,emente, o persistente cresc:imeni:o do 

nosso endividamento extern.o. 

A despeit-o do sucess~ obtido em alguns anos; nos !1Uais o 

crescimento do PIB alcan{_;ou taxas elevadas, período que se denomi 

nou de "mil.a"gre' b~as:iZeil"o", bastou que as condições internacio

nais se mos trassern desfavor5:veis paTa que se refletisse no país. o 

retrato de sua vuJnerobi1idad~ dj,qnte das crises externas e o per

fil dos desequilíbrios internoS. 

As políticas econõmicas adot?das, na medida em que são 

produzida~ d~ \ima para bai ... (), nem sempre, ou na maioria _das. ve

zes._ se arreSCJ?-tO.In adequ_adas, Tl:lSUlí:ado de um imperfeito equ,acion!_ 

monto C'ln:3 potencialidades locacionais e de niio leva'l" em conta a C!, 

pacidade de resposta da estrutUra económica. 

A concepção dC dcsenvolvjmcn:to, cm grande parte influeg 

çioda pelo~ ccon-::mia's av:.mçados, tcn• se rcvCstido de um carátcr cs 

tritnmcntc motcriaJ, ac forma que c tl:.inômio crescimento eccnômic~ 
-industtializnç5o-taxa d~J crescimento do PIB, pass_ou a prcpolldcrO.r. 

a quttlqucr cust'o, colno pn•lri:io de deser.volv.imcnto sem o" qucstionameg_ 

te sobre a repartiç-ão do produto gcraU.o. 

Nessa concepção ê-qüc ãs-polfflca::; econômicas passaram 

a ·dar ênfase ao proceSS-o de industr:L:iiii'ãÇão do PaíS. 

Todavia, diante da característica escasse~ de recursos 

básic.:us para a produção industrinl - determinados insumos, tecno 

logia. bens de capital c capital financeiro -não seria possível· 

obter resposta u curto é médio prazo do sistema sem a ajuda exter

na. 

Assim sendo, foi necessário criar. i.ncentivôs de toJ.<L O!, 

dem· pal'R at:rair os capitais externos, de forma a obto;;.·r os res-ult!_ 
dos ulmej a dos. 

SE'!m dÚ\'Íd<i, ã dinamizrição do setor secundário cia econo

mia, mcdiant~ os im•~:>stimcntos cst-n.r.hgeiros, alóm de coi:tar com os 

incentivos de política monetâ_Ti.a, .fisêal, tribÚtãriõÔI, etc., t~:>ve 
&. sua dbl--'c.siçilo cre-scentes rcse1·vo..s de n.ãO-de··obra barata c .fácil 

ac:e-sso aos recursos natur-.:~is disponíveis, con_i reflexos estü.ulado

rcs cJn tt·1·mos de custo d~ produção. 

EJJI contropartido, a ênfase dada ~ industrialização teve 

co;r;c conseqUência o, comprometimento das atividadcs do setor pri.,ii 

rio, cuja inclpientc cap<JcidB.~e de absorver mão--de-obra contribui; 

para o rerm·mente êx··,do Ua populnçiio_ cio campo_ para as Z<;ma:s u-rba
nas. 

:)o~· outro lodo, n industt'.Laliz;r.çüo requer um perfil de 

clcm.:m,l..t cap.1: Jc ntcnJcr u ofert<J (.h: bens de consumo duráveis, 

ja incxhtijncla, inJudu ;I o.r.loçfio il..:-Um lnOJelo concentrado~ dC' 
Jo. 

l'C_!l 
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A política conccntracionisi.a... teve por fim não somente 
criai demanda para os bens de cçmsumo Uurávcis, rna.s também, ele~ ar 
o nível de poupança interna para finanl::i:~r os invest~mcntees. 

Entretanto, grande parte das poupanças assim geradas, 
benl como as externas,· deixaram de se reproduzir em investimentos 

produtivos; 

Com efeito, grandes parcelas de poupanças forarn, ·do lado 

nominal, financiar o consumO de -grande parcela da população d~ 

baixa e médja renda e atender à_ divers.ifi-cação do- conSumo .da popu

lação de alta re.nda. 

Do :Lado re<ll, as poupanças canalizadas- para a. produção 

industrial tiveram como contrapartida a diversificação de produtos 

e o condicionamento da demanda medjant.e a propaganda, com o :.ompro 

metiment_o fu, .desenvolvimento de técnicas de produção ·mais eficien-:

tes •. 

Na verdade, essas distor·ções dos mecallismos de captação
aplicação ·de cres_centes voluines d.c poupanças (.externa;. e inter

nas ) propidarall' as apl,.ü:açõcs flnanC:eiras espcculr.tivas e o .SUfi. 

gimento de .;m gigantesco sist.ema de intermediação financeira, ciJ,· 

jas operações juntO aos setores produtivos s~ viZ:;m-- Prejud~_cadas, 
na medida em que as taxe:.:; de juros Je mercado ( .inclusive coxr~ção 

monetária ) superaram á eficiência muginal d~ ca:Pi tal. 

Por outro lado, não obstante as pressões decorrentes d'ls 

el.evações nos-· preçOs de petróleo, a partir de- um certo tempo, 

crescente endividamente externo passa a: pressionar o balariço de P! 
gamentns e a demandar novos empréstimos, nurtcproce·s:sb · causativo 

circular, co1,. graves rcpcrC..:.sSões nos preços .internos. 

Essa situação se agrava, na medidã em quC a variãvei uti 

liz.ada pelo Governo:- n<~ tentativa de reverter essa· t.endência - as 
exportações - depende da demand.:J. e-xterior, po.rtnnto, um instrumco.!l_ 

"to exógeno 'ao sistema. 

::>eu1 embargo, "O modelo ecçmõmico brasi,.Lciro enc:.ontr.:1.-se 

em um impá.ssP., cuja solUção, requer ·pr.õfundas.modi:CJ.caçõcs que f2_ · 

gel~! ao aspecto estritamente econõmico. 

A predominância de valores eStritamente cconômicos no 
processo de promoção do. desenvol'v.imento brasileiro, tem exigido 

elevados custos sociais e c~escentes vulneubiÜdade e dep~~dê!1ci;a; 
à estrutura e conjuntura ecoJ;~Ômica interna:cíOnaí. 

Sob a. ética econômica, o processo ae acumulação da econ2_ 
mia, apoiada na. introduÇão i:i.e .novos produtos, como é a nossO ver 

o çaso brasileiro, segundo Celsó Furtado.( Pequena I~trpdução do 

Desenvolvimento - EditOra Nacional -.1980 ) .,_ sem que s~ ,modifi

que a efici&ncia dos proces.sos produti"vos, quando seja tecnicame!!. 

te possível, requeTerâ cre?centes- desigualdades sociais. 

E; mais ainda, continua o autor, na ausência de modifi 

cações na disponibilidade de recursos naturais, na tecl\olo~ia· e_ na 

composição da dc:n!!.nd"ã.- -nn~!, a .a:cun:.ulação ·como formação de· capitd 

. tende necessariamente a um ponto de -saturação. 

Referimo-nos, anteriormente, à incompatib.Üidade entre 

as políticas ei:::onômicas adotadas e as potencialidades 'lo.caci0h<>is, 

bem como, à capacidade de re!'iposta cl.;t estrUtura econômica. Apoia~ 

. ào nossa tese, ou por i_ronia do destino, o _ _setor primário, apesar 
de marginalizado desse processo, foi o que ef-etivamente mais con

tribuiu para pagar as nossas ~mportações. 

1.3. Er.'dJ·Jj"<imliCIIto c Vincul~1çÜo d~ Rccll;rSo~ - Uma Qucst5ó Naci2_ 

nal . 

. A C:Orl.CCn tror;5o das ronres- à.c r·ecerta--do poder nas mãos 

·da Unlão, constit.ui indiscutivc'lmcnte a princip<:~~ característicadr~ 

Reforma Tr±butErio, a pnrtir Uo advento ")la Emenda Constitucional 

n9 lR, de ,19 de dezembro de 1 965. 

Essa concentração foi justific8da pelo imperativo de .ter. 

na r mais eficiente· a Política .Fisc~l cOmo instrumento de Política 

Et";.onômi'ca. 

Os efeitos negatÚ•os dessa Reforma, em termos de perda 

de recursos pelos Estados e Municípios, é inquestíoriãvel, tanto 

que ao mesmo tempo foi criado um mec<-.nismo de comp~nsação mediante 

a transferência de uma parcela da. receita de tributos federais, 

através dos Fundos de Participação. 

Entretanto, ess_e pat_ernalismo federal, representado ini 
cialmente pela transferên.:.ill .de 101 dÕ .!PI e IR, só foi adotado no 

segunde exercício de Vi!;Cinci.:~. da. Reforma,- ou seja, em 1 968. Em 
1 9G7 e no período 1 969/75, o percentual da receita dos. refe~·idos 

tributos se situaram abaiXo dos 10\- I:'Stabelecido pela Emenda .• ·con.:!_ 

titu~ional n9 18/65. 

Dessa form;;t,, se compararmos os valore-s efetivamente rec!_ 

bidos pelos Fstados com aqueles estimado~ com base na percent_agem 

prevista na Reforma ( 101 ) , ter.emos uma perda de receita estim!_ 
da, cm termos reais, no períod-o. 1 967/77, da ordem de Cr"$ 27 bi

lhões 

Esse :ncJ:J..tante representa ~.!1 do total efetivamer:.te 'T!:_ 

cebido pelos EstuJos no período de 10 ( dez ) a_nos. 

Paralcl~mcnte_, as e~timativns de perda de rece-ita do.s 

Estados em valores reais, face aos incentivos ã exportação na 

área do !CM tl t: gradativo r!.!d~ção dq sua alÍquota, p.t_ingiram "as 

cifras de Cr$ 24 biJ.l1Õcs, ,no período 1 977/70, c Cr$ 77 · bilhões, 

no período 1 977/71, respectivamente. 

· Cc·rtseqUent.emente, com a implantação da Reforma, a recei 

ta tributária liquida da União passou a crescer num títmo bastante. 
superior ao das Unidades da federação c, maiS -ainda, a perda çla 

receita. tribut;ária dos Est~do~ em ac:o~panhar _o crescimento do P:B 
foi trans:!:erida para a Oniao, que passou a apresentar uma evoluçao 

bem superior aõ seu crescimento. 

PER!OJ?Q 

1957 

1958 

19S-9'" 

196'0 

1961 

lSÇ.Z 

1963 

1964 

1965 

1:966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1S7Z 
1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

O quadro a seg1,1ir demonstra a conclusão anterior: 

INDICE DE EVOLUÇAO 

REC. L!ÇUIDA DA l,I}!!ÃO REC. L!ÇUIDA DOS ESTADOS 

49,5 48,6 

61' 7 ss ,1 

50,3 60,7 

67 ~8 65,4 

.69,2 70,0 

67,8 72',3 

73,3 72.9 

7Z, 7 81,1 

82,5 91,8 

100,0 100,0 

79,2 95,7 

125,2" 123,~ 

160,7 133,9 

169,"7 141,5 

190,5 147,8 

t3S,.9 167 ,i 
281,5 193,8 

317' o . i07 ,6 

329,7 215,2 

380',8 230,8 

385.4 242.4 

PIB 

61,2 

65,9 

69,6 

76,3 
84,2 

8~.7 
90,0 
·92 ,6 

95,1 

100,0 

104,8 

114.,5 

124,8 

;t36 '7 
152,1 

Hl,9 
187 ,o 
205,0 

213,2 
232 ,o 
242,9 

As l?'crda.s d~ rc.ceitas menciona9ns anteriormente. conduz;! 

ram os EstuJos a um elevado nível de endividamento, cuj? montante, 

segundo dados da SEf/MF, em termos reais, no período 1 972/77, a

tingiu Cr$ 380 bilhões. 

Esse crcoscente endividamento ao demandar crescCntes en~ 

cargos'. acaba por eX~uri~ a capacidadc-...de. pour_~r _dos Estados e por 
fazer com que á amortização d.:J. dívida seja demasiado lenta. 
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Outro fato,, é q!Je a' perda da capacidade de investir cl.os 
'Estados ,se agrava em função ·de uma serie c.Íe encargos adicio)J-ais. 
que o próprio sj_stema. de vinculnçõcs in:tposto pelo Governo "Federal 
traz., quando da exigência de ap.licações cdmplementaxes de recursos 
ou ga.stqs com a manutenção de obras e proietos decididos pela União. 

A esse respeito~ em palest:t.a proferiaã na Reunião Ext;,r_!! 

ordinária do Conselho de Pol~tica Fa:z;endária ( êbNFAZ ) e. encerra-. 
lllento dO IV Congresso Nacional de Administ.~ação· do IC~f~ re.alizado 
em 'Manãus, em julllo de' 1 978, o ~~tãc.. MiniStl'u da Fai:enda, J.fãr~_o 
Henrique Simonsen, tecendo. cónside·:rações sobre problemas. de polít!. 

.ca tri:.>utâ·da, ressaltoU: 

"'·, ., no horizonte vistvàZ a curto :Prazo, pe'Lo.menos 
modificação pa~ece imp.or-ú no qUe tc:-rr.ge àtf recéi'ita8 dos 

Estados, sobretudo no seu relacionamento com o Governo 

l'ede.ral; a maiol' ,flexibilidade de uso dos lTundos_ de Pa.!:.. 
t;i·cipação- do IR- e do !PI :....... pois,. c-Omo s_abemos~ os Est.,!!. 

dos sZ:o_ob:zoigados a .atendezo a uma sé'zoie de vincula~i!ea~ 

de administttação' zoazoavelmente complicada que.~ 'de alguma 

foz•ma~ ~lhes tolhe a 1-i,be.rdt·dtt dent:r~· do prinotpio feder~ 
tivo". 

. Sem dúvida, a. mã distribdção das rendas _ tributiriaS, o 

carâter concentrador de renda dos tributos. ·_que_ compõem o nos~o· ~i.!_ 
tema',Tributário, ·as vinculações.{;( que se subordinam as- transfcrê_!! 

'c:ias fetlerajs e' a falta de uma políti~ e~etiv:-r de .melhor. distri

buição dÍI.!.i benefícios de nossa e~o~bmia, l~;~rnm os l;stado;.- e .Muni 

cípios a u·~a s'i tuação c'aôti~a cín su&:. finanÇ-a;:--

Gostaríamos de de1Xar patente, que a gra'dativa vinc_ula

ção de recursos e o creSCente enüiv;.,!:uncntO. são questões ·n:..cio

nais. Em gl'ande monta, têm contribuído pari! o ele~ado~grau de in,! 
ficiênciã dos investime~t·os púbÜcos. . 

A exemplo, 'toda a receita orçamentária da UniãO encontr~· 
se vinculada, retratando umz pulverizaçãO d-e recu;-sos entre uma 

infinidade de Fundos coÍnProinetendo o cciinando de nossl\,J?olítica 
Ecor.ômica. 

Sendo assim, o aJ~ento da Re:foi"ma Tributária, teÍ'tdo co

mo fundamento a maior cíiciência 4a PolítiGa Fisca_l corria instrum~ 
to de Política ·Económica-, fica comprometido. 

L4, A Depe:.dêucia Financeira· dOs MunicíPios 

Nós nã6~ põd-eríamoS. deixar de rCss~lt;~.r e tecer alguns_ c8_-. 

mentârios sobre as considerações do TCU sobr.e um 1.1.:-."••nto que, segu!l. 

do o relator do parecer sobre as Contas do Governo da \ República,· 

referentes ao exercício de l 978, pela sua aúa relevância, têm st 

do objeto de constante preocupação daquela Corte, das autoridad~s 

gov~rnamenta~s •. do' debate parlamentar ·e da própri<l opinião públí~ 
ca. atrav~s de ampla discussão noS' õrg'ãos de iffipr-ensa. 

Esse assunto refere.,-se aos problemas inerente-s aos Fun

dos· de Participação dos :;.stado~, dos Mf,Inicípios ~ do Fundo. .Espe
cial. 

Deve-se destacar a importâncú do TCU, na medi fia em que 

diante da missão de fiscalizar a aplicação dOS ~:recursos desses Fu!! 

dos, tem oportunidade de sentir de perto os proble"mas dos Municí
pios bra.si!eiro-:: Am gera.l e P.:rh particular. 

Pt.'ra que se tenha idna, em termos monetários, a s:i~ifi 
cação do FP!>I para os Munidrios brasildr.9s, é oportuno termos em 

mertte o quadro' a seguir, refetente ã distribuição_ fH"_la U.n.liio a(..o~ 

MuniCípios dos recursos oriundos de participaçõe-s .em. r~ceítas tri, 
L<.~tárias :(eclernis, em 1 978: 

DISCRlMI~AÇÃO 

Fundo de Participação dos Municípios .. ·~ •••. _ 

Imposto Territorial Rural ...•.•.•.•••••.•.• 

'13. 23(> .173.195 

384.4.02.940 

Imposto Onico sobre Combustíveis e . Lubrifi..! 

c::~r..t~s ···········••••·······~················ 
lmpo.5to Onico sobre Energia El~tricil ": •••••• 

:..._ ImPosto Onico _sobl-e Minerâis •• · .••••••.••••• 

T 0-1' A L ·~·-····,.················ .. ····•···· 

3.09_6.260.542 
954. 342 .. 53'0 

_lli~.ill· 730 

18.296.042.037 

C Relatôrio ào TCU·, destaCa que ·mct;~.de d.Ç)S MunicíPios 

br.asildr.os têm' súa priJ!ciP<!-~ ;eceita 'n~; Fuó.'do de Participaçã, e. 

a outra ffi:etade no. :rof. E, Jllais ainda, nos-MuqH:i'pios de baixo co~ 
-ficierite~ o FPM- va-rra·- "entre 8.0'1. .;t. 90\ da receita i:oHI. 

Essa dependência, se;undo o TCU, 'estã na r~z-ão inverSa 

do n'ível de. tÍeÚJ:?-V~l.vimento da atividacl.e ecotrámica do Município. 

Ein outr.as palavras, qtianttf mais desel'ivõi\rido o Munic~pio, maior a 

sua capacidadç para ·gel-~r receitas próprias e I~, menor~ portán

to; a dependência fin~nceira aos recuTsos do F~M, 

A essa_ãltura é oportuno .. um comentário 'd~ ex-Ministro da 

. Fazenda, Mâ:do HenTique :SimonSen, durarite li ReuniãO Extrao:ràinã_:.. 

ria ao Cons-elho de Pó1Ítica Faz.endãriil ( CONFÀZ ) e e:o.'certa,nento . 

do IV Congresso Nacional de Administraçã-o, !io !CM, realizad-o em M,!. 

nãus; .entre 24 ~ 28~de 'julho de 1 978: 

Pattecti-me~ tambem,· havel' a7-'1't'fJ um outro p::,obl>'"-:, 
ma que é de. consenso. de todo8 os Seezoetário8 de Fazenda, 

em~or-a não diga respe.itt> pt-;;,priament.: ao pi>oPZema Ms t'.!. 

t;ados~ mas 8-im.dos M11-nicipios. Tzoata,-se' da..-mel,hol'ia da 

. distribuição db ICM entr'e os .Mu'nictp-!.os~ naquela· . cota-'" 
pa'z.te' da 2.0% ·que Zh~s é distl'ibuida; '• Hoj~~ o c:J!itê~io 
que prellaleca é o· dO. vaZÕzo adiciona·do: ··os ·fiunicípiôs· 

recebem.essee_ 20'1 de IC:M pzoopor>aiõna~mente "àquiZo que 9!. 
ram do !)a·Z-or .adieionado. A observaç'ã.O tem moet:r>~do 
que~ embO:r>a _o valor adicionado seja um paroâmatroo si9.!tifi 

cativamente importante~ certamente não é o· único e; so

bP~tuáo~ não i um Parâmet-r-o capaz de medi:ro au ~e_ee5Bida'-· 

d.es. individuais de cada um dos Munic-ípios~ ou pelo menos 

as necessidades co~~a.Pativc;s de cad" Muni~tpio. t indi! 

cutive1. que o cP~té:J.>io do vaZar adicionada czoia o famoso 

pPobl ·:na ·do cont:zoast'e dos .munictP-:.oiJ-"doro'mitó:i-i~:/s"~ com 

08 munictpioq- 11indt<str>ia{,a"~ um eont:r>as,te qu-e deverota.mo'$ 

abi"andar" 

O Relatório expõ~::. aind'a, r:i excesso_ Jc. vincu]Jlçõcs daS 

quot_~s ,eh,:.; ~undp,s de participação 'é· ,das o.utra.s transfe)fênç :·..1s f("d!_ 

rais. _sem tcl'. em conta ,.as pccul~arid.:ules c e.Íctivas.neCcssida'dci~ 
gionais. e locais. A c::ssc rf!spcii:o _c'onclu~: 

a} 'é anHPfa:-l~jament.o, al~m d~ con~:rar-iar os p~indpios· 
da desce~tralização e da â.ut_onoffiia, muni?ipal; 

b) na.o 'decortb 'das nei:essida~es d~· serviço do 

piÓ,. mas busca a rc~aç~o existente._ ef.lt're_ as 
cias· de .~Úlculações c' os gastos ~uniéipais, 
preocupaçãO da adequação- ep.fre r.ecessida.dcs 

Cias de ga.st!)S; e 

f:tuh.ic~-
Cxigê.!!_ . 

sem · a 

e cxig~!! · 

c) a_vinculaç:ão de recursos _á_- inv_estimcntos, em p.'rogra.
mas de Saúde e Educação levarã a Uma· taxa d~ crescá_ 

mento das d~sPesas opúacionais 'mu·ito maiOr ~o que 

a taxa de Crt;'!scimento de receita tota~. -red1J.zindo, 

- I:"ortanto, P!Og-ressivam.(.nte, -a capacidad.e de P_O\.!-pan-. 

ça: 

r:inaliz-<::ndo, conclui o Rc,.J.atóri:: ·do TC.'u~ tratar-se' .' . de 

u~a estrutura financei'ra Te sul tantc do atual Sistema Tribu·tárió Br~ 
silciro - originàrio da Emenda. n 9 ~18, ·de 1 9'65, ã Con'stituição de 

i 9.46 - cuja principã'l carac.terfstiCa ê a_ cantralização do. pode-r 

de decisãv a níVr:::i f.ederal, de modo. a poss-ibilitar ·o manejá dos 

tributos-como instrumen_to da polltic., econômica. N~sse sentido, a. 

rev~rs.ão·dessa tendência requer que qual-quer 11iediçb legal seja .an-
;.ieccdida de ur.-~a tomada. dO: pOsição nO'-Scntido de engajar OS· .Muni.ci 

pios.po proC:c'sso de desenvolvimento !l-acional, o~ seja, uma p:rupos.!_ 

ção política que possibilite a· efetiva_in:·eriodz-açiío do des.erprolvl 

rnento. 
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II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

O C'Ôdigo TTibutário_ Nacional ( Le_i n.;. S l:h/66_ ) • no· seu 

Título IV. trata da Administração Tiibutãris, que ali abrange, b!!_ 

'sicamcnte. os aspectos concernentes ã Fiscalização e ã Dtv:iiJa At.!. 

v a. 

Entretanto, sob esse mesmo título - Administr11ção Trib~ 
tãria - o Relatório da Ínspetoria Ge.ral de Fin3.nças do Min:i<:=téri~ 
da Fazenda aborda as medidas. adotad3;s, durant~ o perío~O. a que se 

'referem as Contas ora examinotdas, no âmbito da ·pol!tica tl'ibutã

ria. Seria até mais. apropriado dizer-se. qUe essa parte do Relat§. 
r'io comp~eende a análise retrospe~tiva das. Principais medidas de 
ordem legal. tomadas em 1 978, segundo as d~~~trizes da polídc:a 
tributária. 

E nesse s:ent.ido, portanto, que vamos examinar o capítu

lo referente ã Administraçi.o Tribut.St'f~ .• 

De acordo com o mcncion:!'do Relatório. as preocupaçõ~s b!_ 

sicas do Orgão enc·arregado da administração d'os tribUto-s federais, 

dentro dO princfpio d~ correção das cl.istorçõCs- Eonju11"tUrais de or

dem econômico-fiscal, .foram as seguintes: redistribuição pe_s~oal e 

r!!'gionai ·de r'end'a: reequÜibrio das relações ·c·om· o' exterior; pol f 
t.:ica de estímulos fiscais, visando .âo -desenvol\ririten~o c!o merc~d~ 
de capitais e ao fortalecimento de setores prioritários. Além di,! 

so, a Sec.:ret:uia -da Receita_ Federal deu seguimento ao trabalho de 

aperfeiçoamento da atividat!e administrativa-:..fiscal, sobretudo na

quilo qUe se refere ao rehcionaÍnento fisc~-contrib.u.i.nte. 

O imposto sobre a.r~nda foi nbJeto de ampllls alterações 

e r.:aju'stcs. tendo em vista, especialniente, segundo o R<.>l:ltÕrio do 

IGF-MF, caTrigir a relação ";;rt•og1•essividade do imposto sobre a :re!!. 

da I zoei;ressividada da total dt1 impostos",. o qu-e -implica, em =ada 

exercício. 11maio;p participação per~:u~ntz,az: no tl'ib,uto di:ttetv''. 

Dentro dessa linha, con'forme esclarece '?Relatório, "as__ 
aZte:t'açÕes no imposto sob:t'e a 1•en:da~ ein esp~ciaZ o inclâimte- sobre 

pessoas f:Csicas,. objetivazoam zoeaZocar a carga tl'ibutál'ia de modo 

a bene[1:ciazo as cZasses de manol' l"enda ( pl'incipaZmente assaZazoia

dos ),. eZimina:r ou minimizazt fatores àe evasão e i"e(j:re-6sividaàe, 

b~Jm como introâuzi;p meZhuz-ia auDs:anc:;':a{ no pe-~iiZ de :rediat:~~~bui_
ção da :renda-•1• 

Nesse cont.ext.o_, é de se destactilr o Decreto-l..ei n"' l 648, 

de 18/12/78, qUe, ulte:fando dispositivos'do Decreto-lÚ n9 1 598. 

de 26/12/77 e introduZ.hldO nc.vos aju:::tes na Sistemática do impOsto 

.sobre a renda, adaptou a legislaç.?o espéc'ífica..ã Lei das Socieda-

des por Ações ( Lei n 9 6 404, de 15/12/76 )". Outras med,tdas impor 

tantes. com relação a este tributo, f~ram P~~duzidas Pelos Decre

tos-leis n9s l 621, de ~13/04/78, quC con<.:edeu Ince~ti-vo;'-ã capit!_ 

li:z:ação da empresa privada nacional e ao finan_c~~~mento da pequena 
e média ·empresa de regiões menos desenvolvidas; 1 641, de 

07/12/78, que- inst.ituiu· a tributação d_u l~~ro_~pura·do por pc-.ssoa 

fís~ca na alienação de imóveis acima do ~imite ali estabele~ióo, 

1 642, de 07/12/7~. que introduziu algumas modificações na J.:_istem,[ 

tica do imposto- pessoa física; e 1 647, de 18/12/78', que .:~Ite

rou a Lei n9 6 468, de 1 977, a qual disRÕe ·sObre o "z'..,]gime .d.c trf:.. 

buta.çJtl sii,JpZ i[icad.;~. para as ·passoas ;Jwr-tdicas de pequeno puP~:c e 

~stafMZ.tc~ ittanção do Impo,<JtÕ sol•!'c a. Rendt: .em favor daquoJlaa que 

a~f«:l't<:m i'cHlu::iâa rtJciJ. i. ta O:r-u.o:a ". 

No C]UC ::.oncel'OC aos impostos indirCtos~ em particul:Jr- o 

imposto soblP. produtos industrializadC!S t; 1PI. o Rel<ltÕrio da 

IGF-MF ressalta as transfõrmaçõcs qualitati\•os produzidas, sobret:::_ 

do com 11 acentuada concentração nas incidêntiãS ___ Sobre produtos s::=. 
pérfluos ( cigarros, bebidas e 'outros ) , ao passo que foram cons,!_ 

deravelmente beneficiados, com isenção total ou diminuição de_ alí

quo-::~::. i=:.Gmc.ros produtos, de prefcoência aq.ucl~s incru:dos dc~trt! 

os de màior consumo popular, como produtos alimentares. farmacêut_! 

t;:os, escolares, de vestuário, calçado~. higiçne, os móveis, el!:tl'2_ 

doll\C:sticos, e outros. 

Com essa estraté&ia, obse:cva o Relatório, 11o imposto Úl

direto pasSou a des~nt.-oZvel" ação complementar 'a.C?_ t:Pi'buto cabzoe a 

:re:nda". Este deve ser, ~ealll1~nte, o sent.ido da tributação indir.~ 
ta., tendente a ~ealizar" a justiça fi.sêal, que é a finalid~de pe:rs!! 
guida peU politi,ca triButária. 

As medidas concretas,. de ll'!!liQr importância, no· ãmbi.to do 

impc.sto s'?l:.~.:;!;,ii'odutos_ ~ndustrj:.olizad~s,' no ano de 1 978, Constam 

dos Def.i-'et~s-leis n9 1~622, de 18/04/78;; 1 '627~ de 02/06/78; 

1 630, dt:: li/07{:rs, ·e.ste conce.de:ndo be~cf.~i:ios fi~cai~:.: espe.:.~al
ment.e na ârea do.tPI, ao Pr~_gr~nia. N_u.:~~e-~r Brasilei:zo:o. 

Rel:aivamente aos inCentivos ÍiSc:ai$ ã exportação, em 

1 978 foi eC!itado o Decreto-lei n9 1 6:i3. de 09/08/7_8, conceàendo 
tais ··~St.ímulos .ã. e"xport~ç~o de·. m~nufatu.n.dos. po.r enlPrcsns c:xp.-,rt_! 

dor as de serviços. 

III - D!VIDA POBLICA MOBILIÁR~A DA: UNIÃO 

3.1 Introdução 

Coníorme o_ Relatório da IGF-MF, em 1 978, a responsabili 

da de do Te sou :roo Nacional por titulo!:. em. circulação Col"~ e.sponde-u a 

uin mon\ante de Cr$ 357.553 milhões, referentes a. ORTNs e LTNs. 

,;C_omparativamente a dezembro. do exerclcio anterior, essa 

responsabl}.ldade icpresenta um ac:rêsdmo nomirial de 48 7i~ 

Mediant'e a·- colocaçãO d~ títu;os públi~os federais, o B<l!!; 

c-o Çe:ntral do Brasil conseguiu apurar recursos líquidos para o 1"~ 

souro da ordem de Cr$ 12.489. milhões. 

F.sse resultado foi obtido através do confronto entre uma 

receita lir.tuiJc áe títulos l ORTNs e LTN~ de Cr$ 368.108 milhÕ"S 

e uma ãés!>.!Sa de Cr$ >ss.619 miíhõ~s ... 

Cab~ ressaltar ·que a rcsponsabiUda.de do Tesouro por ti 
tulos cm circubção tem se situaU.o_ cm torno dos 10\. do PIB, nos úl., 
timos 4 ( quatro ) anos. 

O 'lu,t~tro a s~guir d<Í uma .visão sohr~ o comport:lmcilto da 

respons;oJ.hilid:ldc do TcsOu;ro e da. coloc.açãó lÍquida. "de títulos· pú
bliços .Ccderals, bem como, a· compnração do primeiro Co~n respeito 

aci PI!J,.no l·"r!odo'Uc 1 972 a 1 97Ç: 

DÍVIDA INTERNA FEDI:RAL EM T !TU LOS 

- 1972 a 192"8 -

Cr$ milhõe-s 

RespC!:tsabiÍidade 

PER!ODO do Tesouro 
n(ORTN+LTN) 

(A) 

1972 26. 179 

1973 38. 344 

19'14 47, '169 

.1975 97~ 512 

1976 lhO. 801 

1977 240.391 

19?8 357.5b3 

(1) Nos r'esgatcs incluem-se juros~ 

("") Dados c_stimados. 

--
Produto 

I 
Coloc.:~ção 
Líquida Interno A/C 

(I) Bruto I 
(B) (C) 

6. 886 363.174 7 '* 2 
E. 7/57 4'98 .• 307 '·' - z. 62? 719-• .519 6, 6 

31' 649 1.009.380 9,' 
10.76ff 11.557.469 9,' 
22.136 2.326.100"' 10. 3 

9.3{>9 13.4'16.723"" 1 o~ 3 

A c_ulocação di ORTN cm 1 978 atingiu a cifra de Cr$ ... 

26.:p6 milhÕc~. corrcspor.dcutcs a Cr$ 13.253 milhões de subsceri-
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ções voluntãr'ias~ crs 12.3".80 mílhõcs esp,cdals-. Cr$ soo milhões CO.!!!_ 

pulsôrias e Cr$ :5 milhõeS ::referentes a subscrições alternativas ao 

pagamento de tributo. 

Dessa forma, deve-se destacar que. ~s su~scriçõcs voluntl!_ 

rias, efetuadas exclusivamente ·através do Sistema dé Substituição, 

representaram 51\ do total subscrito no exerc{cio. 

De acordo com o Relatõri<;~ da IGF-MF, o Sist"cma àe Subs\i 
tuiç'ão de ORTN coriSeguiu recoloc.a·r 77\ ·d-os títulos qúe se venceram 
'no período, o que pode se'I' considera'llC s_ati~fa:tÓr.i'O, face ã- situ_! 

ção do mercado de papéis de rendâ. fixã. 

(;or..ttibuiu vara tlSse desempenho a Port<::ria .n9 229, c:!c 18 

de maio de 1 978_; elevandO as taxas de' jul'os a~~ Oit,r.~S de· 4\ . a.a. 

paTa 6\. a.a .• e de 61. a.a. para 8\ a .. a.·. par~ os. títUlos de· 2 

S ·anos de prazo. respectiva~ente; 

l;ssa Jliedida ~oTnmi ?S pa_pé!s'ma~s· êOmpetitiVos, estimu

lando as negociações em· mercado que· vinham se apl'esent.:mdQ fracas 

em decorrência sla mudança' da !óiinu1a de cãlcutó· das ORTNs e de Pr~ 
mulgação da .Resolução- n"' 366- do Banco é.entra...l do Br~~il. 

nas· ORTNs colocadas em caráter especial, segu:p.dQ a.utoTi

ZaçãO do Ministro da Fazenda ou do .CMN, Cr$ 7. 340 milhÕes dev~~m-se 

aos -repasses destinados ãs empreSas p'ú'bliCas para fazer faCe· a, rr2. 

jetos prioTitúrios: 

O r~sga.te de ·or..TNs é 'rCpresenta.do por un~a despesa da ÓE_ 

dom de Cr$ 2-L389 milh~cs~. ConfOrme O Rclatõrio da ICF-MF, .o d~,! 

pêi1dio com jut·os e c.omissões . .foi de Cr$ 7-.925 milhücsl, 'sendo libe

rados Cr$ 3.130 milhões nO exe1·clc"..o .. 

O }:orazo médio·,Ç-il díVida .c~n(OUTN ~.ituou-s~. ~m l 978, cm 

27.moscs e 1'2 dias. Coin respeito aó ex~'rc!C"io '2nt'erior, cori-c:;pÓ.!,!. 

deu a uma redução de 3 rnes·es no prazO médio c dcc_on:eu. confot·me o 

RelatóTiO da iGF-MF, ela;; bO.iX::rs cmissOcs de ORT~.s do exerd'tio cm 

tela. 

·O R~latÓÍ'io·-d.a ·IGf.-MP dest:.:.ca a preferênc·~a ~o· e:xercf-·" 

cio. ao .contrário do ·antel:''ior, pe~o reajustamentO do valor dns 

·oRT.'IIs, acentuada a partir de fevereil-ci, Segundo a co:ireção me:netâ

ria, apesar da prorrogação da opção pela cor:iCção cambial e do a~ 
vento da Portaria MF n"' 331/78; que' permitiu aOs pOr-tadores de 

ORTN emitidas atê 30 de junl1o de 1 979, optar, no resgatC, pelo 

reajustamento do val.or do t_i'tulo segundo a correção' monetâria ·ou 

cambial. 

3.3, 0 DcS!'l!!penho d:IS LTNs 

O carâter limita. ti v o d'! t~r.ansão dos meios· d.e pag:.emen-

tos carac~eriz_pu a atuação do Departamento da Dívida PÚblica·; em 

1 978. 

A política· ari'l:i-inflacio"nãrla do Governo con'dicionou as 

autol.·ida.des monetárias ã UtÜ.izaçlo inten.si'l.a.das operações. de mer. 

cado· aberto clc forma a. regular a liquidez ba'ncãria a fiiu de evita r 

que b'fUsc<i.s oscilações pudessem induzir pre;;~ão exagerada ·ao Sis~~ · 

za. 

ConseqUentemente, o aumento do volume dê .ofertas públi
cas de Letrás do Tesouro Nacional, pelo Bancó .Centr'al, .contribuiu 

pa-ra a elevação no· exerc:íCio, do sald~' em circulaç~\.J, at ingi,lrlo ao' 

final do ano- o cor;r-~spondente a .Cr$ 194 .. 508 mi~hõe~. 

T:-il.dv-se em conta o sa.lCo Cll} .::i:tcula.ç;:ão de LTNs, em dE..

zembTO de 1 977, aa ordem de Cr$ 121.00l'inilhÕ_es, essà'elevaçãõ r~ 

presenta um acréscimo nominal de 61 ~. 

O quadro que se segue apresent::.. as emissõe·s e re'sg~tes. 

de LTNs e os saldos em ci~culação referentes ao e:x:er~ício dr.: 1 978 

e o anterior: 

LETRAS lJO TESOURO NACJ O."'iAL 

.1978 

Cr$ mílhõc-s 

PRAZCI 
r-::-:'-:9:-'-' -+----,-'-·-'-'.,--::-:-:---1 !~~~~ 

$aldQ .cru Saldo cm 
Cir(Xjação r:mis'são Resgate cir(~jação 0~}:)), 

91 diae 
1.52 dias 
365 dias 

1'0TAL' •• , •• 

~6; 000 
'N.OOO 
21. OC1 

·ni.ooJ. 

115.000 
2?.3.000 
2.'~.000 

O.Rclatório dn IGP-Mr ressalta que tlo tcital dus emissões 

efl:tuada~ nv exercfc·io_, ou seja, cri :;!)7.000 nd.Ji1õ ..... ~. coub(~l'.:tm 5s 
in~tituições financeir:Ls. -crs·J83.t1l7 milhõe-s, e i:r$ ?13.5S3 111 ilhÕl:.s 

.foram ab~oryj.Jos pcln C'artc.-irr~ do Bancp Central,com \•fstas a r.eal_! 

zaçã:o de !'P<>raçõe~ de mCr.c~do aber.to C de repasse ãs empresas dci
administ:ração indireta. 

A eXp~c.tativa qu~ntO ·ã infla-;ão .~· ã liquidez (\a econo.-

mia fizera~ com que _<!1gumas entidades apresent<~Ssem propostas. de 

compras nas' ofC.!t~s. pÚbl.ica_s,_com _!.~~r~_s_ ~e desc·onto acima diJ.quclns 

vígentes no mercado, fa:q:md~l com "!UC o volume Jc .LTNs prop,osto. P! 
ias i.I~:Stituições fiminceiras... montasse à cifra de Cr$ 418.8!;6 mi

lhões. 

Após a oferta ·de 4 de janeiro de 1 9'78, as tax.as de dcs.-. 

conto no mercado pii11_1~rio tendera'!\~ deClinar durante o pdmei;.:o s~ 
mestre. Jnicialmentc de 34 ,80t n. a., findou o. semestre corri .••.•• · 

31,12\ a.â. 

Confo.ime o Relatório da lGF-:MF, influ.: ram para esse com~· 

P?rtamenta de~linante das taxa~ de descon~o a oco·nên!=ia de melhor 

posiçãO d.<~ liquidez., sem todavia reduzir mais a:il1da es.sas tax.:s,p~. 

la cautela demonstrada no mr:rcàdo djaute da expe?-ctativu 'de eleva-

ção futura das taxas, bem cO!oto em c.)nseqUência das previsões s~ · 

. b're acréscimos no 'tndice d~ Preços por .Atacado. . 

b ~cguncJ~ seme.str.e apresentou uma tendência·. alt is.ta nas 

taxas de desconto no merqalo pTimáriO. l..lcvc-se ·Üs mediJas do Co_!! 

selh~ Monetário Nacion.al,dt> forma a co!)_tciz: o crcsci~cnto dos 111eios 

de pa~amcntos,criando,assim,.sit.uaçõ.o de liquidez menos. favo·.·ãvel 
31) sistema. 

Coil.seqU.:.ntE'mente, as taxas vieram a se situ.ar,no final 

do exercício, entre 37,45':. a .. a. e 3S,8~\ a.a~ 

Finalmenta, cumpre destacar que do total de LTNs em ci!. 

c:~1laçãCJ. -::.ou.bc no setor privado. =l.l fin:tl do exercfcio, uma P:~rri 
c,lpuçJ'o e.xpr.ossiva Je 60':. de tnJ:L a dÍ11iJu ~-om c!'õses título~~. Ã 
Carteira do ·uonc·o Central, C'OUL um t'ot:1l Je C1'$ 36 •. 977 milhú:.•s rc

~~resé:-nt:Jw.!Cl o percentual dt~ 1!1':. 

3.4, OTNs -:- TJp0· Niio Rc:tjustJvel 

O q,u·ad ro que se seg-ue apresenta a c·voluçíiç da respgr.s·~bi 

!iOacle do TcGour6 Nãdonhl po'r ObrigaÇões do 1'csou;o Nadon:l.l 

OTN.- Tipo. Não Rca.justiivc1 ': 

OBRIGAÇOES DO TliSOURO NACION'AL - -TI'PO NÃO REA.lUSVi\/111, 

Saldo em fir.i <lo pcr.foclo 

ers milhÕes 
------~-------~r---,----·-.----r--~----~ 

DISCRDUNAÇÃO 19'74 197.5 J976 11977 19'.'8 

-TO_T_A_L------~---------t--,2_-2--+---2_-6--i,~ lQl 296 

, I ., 
111 _l 20 

Emissão 261 

'JU.l'OS ••••••• ; •.•••••••.•• 
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Essas Obrigações. de modalidade nominetiva-endossiivel., tem 

praw v:J.riâvel,, cm função clo tipo de operaçi;- e taxa de jur11s de 

H a.m., capitalizados mcnsalmenll.l. 

As OTNs estão vinculadas às operaçÕes destinadas ao pag!!. 

menta de crêditos fiscaiS. Consideradas de Cadltcr especinl, co.da 

operação depende de autorização do Presidente da República, cabe!! 

do ,ao Hinistro de Estado da Fazenda a fix<içã6 dos juros ·e dos pr~ 

zos e a autorização para a sua transferência. 

Conforme o Rcl<~tÓrio da IGr:-MF, essas cmissõ~s foram a!:!_ 

torizadas mcdiant::- o Decreto-lei n'i' 1 34J•, de 11 de setembro de 

1 974.e teve por obje-tivo criar um ir.~trUJnento capaz de viabiliz3r 

o recebimento de crédftos i-ributãl"ios que dependessem de parcela

mento ou cle medidas especiais previstas n~ legislaçiio tributária. 

D~ssn forma, continua. o RelatÓijo, 'a emissão dcssc~ pa

péis e o :;cu resgate são realizados pelo lÍepnrt.amcnto da olvida pg_ 
blica do Ranr.:o Central, que tau,bém c'fctua o t'râm{t-e de ces-são U.e 

propriedade por intermédio de endosso ao Tesouro Nacional,, ficando 

as OTNs cust()diadas no Banco até o s~u vencimento. 

As emissões, que _cm 1 974 foram d_e_ Cr$ 32 milhões, no 

excrcicio cm exame foriifi'l mais de 5 ( cinco ) vezes superior, a tin

gin9-o um total acumulado de Cr$ 261 milhões. 

3.5, LTN - l:m:lssão Esf,ecia.l 

De acordo com o Relatório da !GF-MF, o Pode1 Executivo 

foi autorlzado a promover a líituidação do sald-o dC-Vedor,_junto ao 

Banco do Brasil S/ A, relativo ãs operações "ã:iltel--iOreS- ã Lei n9' ..• 

4 595, de 31 de dezembro r.Ie 1 964. 

Mediante competência delegada pela- Lei n'i' 6 588, d_e 16 

de novembro de 1 978, o Conselho Mono::tãrio- Nacional, em sessão d_e 

20/12/78, autorizou o Bánco Central a proceder-à em)ssão especi'al 

das LTNs no montante :r:elat.ivo ãs responsabilidades do Tesouro Na

c:f.'onal. 

Nesse sentido, em 28 de dezembro de l 978, foram emiti

das as LTNs nominativas incgociâve{is, com reSgate p<l:ra o dia 16 

dos meses de maio e novembro de cada ano. a pa:rtir de 1 980, e em 

valores cor::."cspondcntes a 1/16 ( um dezesseis avos ) do total de 

responsabilidades a regularizar. 

As taxas de juros estabelecidas foram de 6\ a. :1., cale!:! 

!adas sobre o v<tlor nominal das Letras, com fluência a partir de 

16 de novembro-_de 1 978, cujos pagamentos deireiáo ser realizados 

por ocasiãc. dos reSS!"ates das Letras. 

Esses títulos deverão ser totalmente resgatados atê 16 

de novembro de 1 987 e, para fazer face ãs Cl.ezpcsas com os r~sga

tes e pagamentos dos juros, serão consignada-s. anualmente, do ta

cões cspecfficas no Orçamento di -On.ião. 

O quad:::o a seguir e-specifica. ns condições C;!ractcrísti 
ca:; das emis::;õc.:.: 

N'i' do Título 

001 
002 
003 
OO< 
005 
006 
00> 
008 
009 
010 
011 
012 
OH 
014 
015 
016 
Ol? 
018 
OlS 
020 
021 
022 
025 
024 
025 
026 
02? 
028 
029 
030 
031 
038 

LETRAS 00 TIESOWtO NACIONAL 

Lei n'i' 6.588, de 16/11/78 

(Emissão cm 28/12/78) 

Data do 
Vencimento 

1.6/05/80 
16/11/80 
16/0E/81 
16/11/81 
115/05/82 
115/11/82 
16/05/85 
16/11/83 
16/05/84 
U/11/84 
Jõ/05/85 
16/11/85 
16/05/86 
16/11/86 
16/05/8? 
16/11/8? 
16/05/80 
16/11/80 
16/0E/81 
16/11/81 
16/05/82 
16/11/B?.-
16/05/83 
16/11/83 
16/05/84 
lô/11/8§ 
16/05/85 
16/11/85 
16/05/86 
16/11/86 
16/05/8? 
16/11/87 

Valor Nominal 
Cr$ 

94./i!i?. 738~6? 
94./iE?. ?88~00 
94.557. ?88~00 
94.557,788,00 
94.55?.788~00 
9-!!..55?.?88~00 
94.55?.?88,00 
94.557.788,00 
94.557.788,00 
94.557. 788~00 
94.557.788~00 
94.EE?, 788,00 
94.557.788~00 
94.55?. ?88~00 
94.55'1. ?88,00 
94.557.?88,00 

112.484.2fJ0,98 
112.484.?~.:.:;o 
112.484.: ,;;,O!) 
112.484.!-;J,OO 
118.484.;.43,00 
112.484.24$~00 

ll2. 484.243,00 
112.484.243,00 
11;;. 484.243,00 
112.484.243~00 
112.484.243~ó'O 
118.484.~43,00 
112.484.243,00 
112.484.243,00 
112. 4fi.J. 243,00 
112.484.243,00 

T 0 T A L 3 .. 312.67'/..514,65 

Nota: Juros de 6\ a.a •• com fluência a partir de 16/11/78. 

3.6 PolÍi..i.··~ l-1onet<Íria 

A Política Monetária € reaÚzada mCdiante o Sistema Fi

nanceiro Nacional, que se constitue do Conselho Monetário Nacio

nal. do Banco Central do Brasil S/A e das demélis Instituições F.!. 
nancciras públicas e privadas. 

Essa Política consis-te em um conjunto de medidas emana

das das Autoridades Monetárias que, atuando basicamente sobre a 

massa _J!lOi'létãr-ia e as taxas de ju_ro~, visam controlar a liquide;,: do 

sistema de forma a compatibilizar a procura e oferta de bens e se.r 
viços. 

Ajustada ãs diretriz.es da política econômica global, 

termos d~ países subdesenvolvidos, tem se traduzido na manutenção 

das taxas de crest:imcnto econômico,sem o prejuízo de certo grau de 

estabilidade nas contas externas e· controle da inflação. 

E uma Polftica primordialmente de curto prazo, cuja preo 
cupação das Autoridades Monetár:ias,em mantê-la sob seu controle', d; 

corre d.:;. necessidade de se estabelecer um volume de moeda manual e 

bancâria a n-íveis deseja dos de forma a evitar expansões ou ccmtra

ções acentuadas que, refletindo-se na alta ou na baixa generaliza 

d,"l dos preços, possa causar danos ãs atividades cconômicas. -

A Política Monetária, sob a ótica de política econômica 

visa, em maior instância, a consecução dos s_~gtlint_es objetivos: 

1} O Pleno emprego, 

2) A minimização dos !ndice_s ___ de Inflação. e o 

3) Equilíbrio do Balanço de Pagamentos. 

Dessa form3, ela deve ntantcr estreita vinculac :'! com 

Política Fj.scêtl de forma a eliminar a:a pressões do lacJ.o da demanda 
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agregada, via redução dos daficih OrçamentáriOs, e a desenvolver 

canais não inflac~oriários · dé · financioamentó ao ·Tesouro, mediante a 

Administração da Dívida Pública.,. 

A sua vinculação com a Política Cambial é aemandada pe

la necessidade de promover a estabilidade ext.erna da moeda, com 

vistas ao equilfbTio do Balanço de Pagamentos, pois as oscilações 

bruscas de entrada ou saída de divisas externas podem provocar 

pressões na expansãO molietãri."'!- interna-. 

Cumpre destacar que .o Orçamento Monetário é básicO na 

formulação d:;~. Politica Monetária e consiste em um modelo. contãbil, 

reunindo Um conjunto de notas quantitativas de crédito relativas 

is instituições financeiras pÚblicas e privadas. 

Basicamente, os instrumento.s de Politica Monetária, de 

que ;;e valem as Autoridades Monetárias para atuar no sistema econ§ 

mico •. são os seguintes: 

Depósito CompiJlsÕrio, 

Operações de redescontas, 

OperaçõeS Oe mercado aberto, 

Controle seletivo de crédito, e 

Med_iações junto aos ban~os comerciais, 

3.7, A Política Monetâria em 1 978 

Consoante o Relatório ãa IGF-MF, no e·xerci"cio de 1 ·978 

foi marcante a orientação da política moneti"ri:a do governo; .no se~ 
tido de compatibilizar o estoque de moeda_ com os adjetivos globais 

de controle da inflação, de equilÍbrio do balanço de pagamentos e 

de crescimento do PIB. 

Nesse sentido e conforme orientação do. COmi te de Mercado 

Aberto e do Banco cEmú·al do Brasil, o "n"ePart;mcnto da Dívida Pú
blica procu-rou acompanhar a evolução do mercado financeiro de ror 

ma a atender simultaneamente ao giro da dívida e ã eficácia d·as 
Operações de Mer.cado Aberto. 

A totalidade do.s títulos ofertadOs de 91 a lSZ dias, que 

haviam alcançado o montante de Cr$ 3. SOO milhões em setembro de 

1 978. e Cr$ 5.000 milhões em agosto de "i 97.8, resPectivamente, 

partir de 20 de dezembro de 1 978 sofreram reduçOe·s em função do 

congelam0nto dos empréstimos externos c d.a máior procura de recur

sos. nessa.êpoca do ano. Fato que, segundo o. Relatóri-o da IGf-MF, 

não si 6 nificou· a1tEiração na condução da polftica ID.onetãda, pois 

o mf.lrc.ido, inclusive, jâ.vinha, nessa ocasião, efetuando 1·cdu2ido 

volume de comp-ras e vendas, bem como limitando sua pa:r:ticli;açãr> 

nas .ofertas públicas. 

Ao longo do exercício, as operações da DÍvida Públicn r.Q_ 

sultaram em impàcto expansionista, o que levou as operações de Me!. 

cada Aberto a vcltarem-se para a retirada de recursos monetários 

em excésso na economia. 

Entretanto, sõ foi possível -ãs operações de Mercado Abe.r. 

to neutralizarei!' amplamente o impactv o::Ãpansionista JJUS três pri

mEdros trimestres do exercício, poi . ..; algumas ocorrêncius, que se

rão tratados adiante, fizeram com que o Banco Central do Brasil se 

visse na contingência de efetuar corripros subst.:mciais. de LTNs, an~ 

_lando, a partir do Último trimestre. a contraçEío monct5ria que v.!. 
nha sendo des~nvolvido. 

O quadro a seguir apresenta. o impacto das Opcraçõe; com 

títulos federais cm 1 978; 

IMPACTO MONETÁRIO DAS OPERAÇOES COM T!TULOS FEDERAl~ 
1978 

Cr$ ni lh0cs 

RETIRADA 
DISCRIMINAÇÃO 

(-) ou INJEÇÃO (+) 

1' Trim. ,. Trim. 3' Trim. 4• Trim. l\.Yf-\L 

- OPERAÇOES DE MERCADO ABERTO - 14.071,3 41.275,9 40.210,5 1.371,0 
I 

- 9J .1 ~ó. o 
Ve"ndas da Carteira i 

ORTN ·························· 10. 506~0 26. 6'13~ 3 18. 656 .. '1 11. 617~2 I C7 • .; 5.~ .. 2 

LTN ··························· 144. 523~9 133.2$9,8 158.846,4 175.285~9 

I 
571. :,;.s,c 

Compta.s para a Carteira 

O,RTN .......................... 11.009 .. 1 10.902,5 14.354,7 16.320._G E::. f.; 7. ~ 

LTN ··························· 139. 349 .. .5 107. '1J4, '1 :122.93'1,"9 ' 1'1:i.. 9SJ, 2 Ez~ . .ste,o 

II - OPERAÇOES DA D!VliJA POBLICA 6.1Zl,2 + 28.425,2 . 29.525,7 . zz. 7 51.6 + So. S 23,7 

Subscrições c e ORTN* ............. 503,9 2.116,7 5. 918' o 2.396,4 10.935,0 

Leilão* 

LTN ........................... 53.421,6 33.596,6 35.663 .. '1 34.804~9 7iií • .;a e, s 

Resgate para o Mercado* 

ORTN ................ ~ ......... 2.919,8 6. 836 ~ 8 '1.844,4 4.168~C 21. UfJ~O 

LTN ··························· 5'1, 126 ... s 57.801, '1 63.263~0 55.'1&4,9 ::zs.n~,.s 

III - TOTAL - -7.950,1 - 12.850,7 - 10.684,8 . 24.122-,6 ., • 3-03 ,o 

(*) Exclusive aquis~ções das Autoridades Monetária:;. 
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: •• 8. A<:. Opcr::~Õc$ \la liÍ\·i~l:: l'Úbllca c ~lc 1-lc-rc.::tclo Aberto c suas rc 
p<'rçu:>SÕ<'S nrt I i•Juúlc·:: d(l :-.ist\,'111,: c no Volume: de NCgôcios 

Dos dndos aprcscnt.:Hios pc'lo Relatório Un IGF-MF ,·pudemos 

extrair que a::: Qper:~ções de lllercac.I,o Aberto, no. exercíc~o financc,i 

ro de 1 978, se limitira.m ã ncutraliz:rr o impacto expansionista 

das Opcr<Jçõcs cln Dívida Púb1.icn, nào obsto.ntc essa orientação ter 

se rrv~rt.ido, a partir de 12 de outubro, em decorrência da instá.b..!, 

!idade opcr;1ci.onà1 dn comuJlidadc financeira~ ~)rovocada pelo incide!!_ 

te envolvendo duas instit_uições .. 

Dessa forma, o efeito monctãr~o Co:ritracJonista ·líCtuido, 

até o ter~ciro trimestre do 'ano, que erii da ordem de Cr$ 31.485,6 

milhÕes, .se viu anulado com inje.ções dq recursos da ordem de Cy$ 

25~493,6 milhões no Últ).mo trimcstl·C. 

ConseqUentemente, no exercício, as Operações de Mercado 

Aberto, comr. .in~trumcnto U.e PQlÍtica· Monetária ·surtlu pouco efeito 

no comportamento da liquidez.. do sistema e. na movimentação do volu

me de negÕc:i<•s com LTNs no mercado,. as quaiS dcp(mderam,em gr~nde 

monta, Ocnt1·e 0\ltras, das .. S('f'Uintes variávers:··-:-

1) dos recolhimentos e devoluções.· dos depósitos compul

sórios; 

2) c:1a liberação ou congelamento dos constantes ingres

sos de recursos externos; 

3) da política de desvaloriZações Cambiai"'s; 

, 4) do comp'ort'lmento de caixa do Tesouro; 

5) das op~raçõcs de redescontes; e 

6) dos sa_quE's rcnlitados pelas indústrias de São Paulo. 

Re5sulv:.~d.a a scgunU:1 quinzC'J'I.:t ele feVereiro ( até o dia 

21 ) c o mê-s d·e abri 1 , cm qu~ o mcrcaJo sr. o.prcscntou pouco m.ov:i ·· 

mc-ntado. devido .:1os recollJimçntos dos. depósitos compulsórios' e JoS 

saques das indústrius· de S.ão Paulo, t~·m como o equilíbrio . obsc.r

vado no mês Jc junho, cm decorrência das expectativas quant.o 

encerramento Uo prime.iro semestre e. do congelamento por 30 dias 

dos rccursos-ext<.:rno~ ingressados a ·partir de 21 de. junho, a liqu1, 

dez c o volume dos negócios tiveram um cbm.pot'famento ãscCndent<::l. 

Entretanto, as medidas adotadas pelo Conselho Monetário 

Nacion::ll para conter a éxponsão dos meios de po.gamentos, dentre. Ob:_ 

tras, o estabelecimento' de um novo cronogl'ama para a -liberação dos 

emPréstimos externos contribuiu para que. as Instituições Fi,nancef. 

l'as diminuissem suas negociações ao final do. Cxercício, a~ mesmo 

tempo cm que reduziam sua participação nas Ofertas públicas, fa

zendo com que o comportamento do mercãdo impedisse ~ retirada. de 

recursos da economia pelo Departamento da Dívida. 

·A escassez. e demanda ·de ;.-ecurs.::>s elevaram, cvnseqüente-

mente, as taxas de juros de mercado e as ta.xas de desconto das 

LTNs. 

D-:.. que pudemos obs('rvar, salvo .nelhor juízo, as autorid! 

des governamentais têm encontrado grande dificu1da.dc em _conduzir 

a economia n,ediante a utilização .dos instrumentos de política mon~ 
tãria. 

Essa dificuldaJe,do nosso ponto de. vi.sta,_ decorre ela 

complexidade que envolve a manutençao do vol~me de moeda manual e 

bancá ri a a r: í veis de~cj a dos. 

Scfll c~b•H'go, apesa1 de qu<" a criação áe moeda manual 

condicion;. ãs cmissõc·s e .ao Coritrole dos c-u.caixcs bancários. pelas 

Autorid-Lldc-s Monet,íria..s, o comportom~nto do pUblico e do's banc9s. 

quanto ã. administração de Suas disponibilidade-s, provqc;~.m um efeito 

. multiplica.d~r Jç.s meic'>s de p.:1g:uncntos. Dessa forma, o~ bancos cri 
am moedas do mesmo modo, c até c o::: 1naior -~tansidadc J.o qu~~ ~ Tes.ou: 

ro ou o Rance Central. 

Para.lelamanteo, essa c-omplexidade se agr;ava, na mediUa cm 

que o manuseio dos instrumentos de pnlítica financCira intcrn:1.ci.2_ 

nal tem sido l.lO~scntido ?e maximizar o desenvolvimento econômico 

Qo País com. o aperte de poupanças externas. 

Nesse sentido, tem-se adotado o sistema de min.idesvalorl:_ 

zaç&:s cambiais e ~ manutenç::io clt:: de[1:çits no saldo das- transaçõcs 

em conta .. corrente do ·BalançO· de Pagamentos. 

Ora, como essas poupanças externas ( de{ic~t _em tran.sa

ções correntes ) devem ser financiadas mediante a obtenção de capi 

tais de r~sco e···empr-éstimos, o que induz. o Pai:s a obte-r recu!-sos 

para financiar o retorno desses capitais, alêm da necessidad~ de 

manter um nível de ~eserv.ãs ~01ilpatível com a manutenção de sua cr~ 

dibiliclade no mercado financeiro internacional, cr1.a~se, ~ssim, 
uma verdadeira ciranda financeil"a, cujo carâter predominantemente 

especulativo cnm1.-romete o finBnciamento (le ativ:ída<'lco; efetivame_!l 

te prOdutivas. 

Sem dÚ'iida, com~ a taxa de J~uros de mercado mais a corr~ .. 
ção monetãr:·.a :passam ·a supld.ntar a eficiência mãrginal do capital 

reprodutivo, .as _POupanças contribuirão para a multip~icação de p~ 

pêis nego·ci~véis e finaridámento do consumo d.i bens duráveis mais 

do que proporcionalmente à produção de bens e serviços, com o CO,!!! 

prometimento do emprego, a elevação generalizada do !ndice G'bral 

de Preços de.;;equilíbrios do Balanço de Pagamentos. 

P0demos, dP. certa forma, justificar a nossa apreensão 

diante .da inoperante polÍtica econônlica, atê. então· adotada, e da 

crescente ~·uLl{'-rabilidade d:: economia brasileira, face a conjunr!:!_ 

:r~ intcrpar:ional, na medida em que pudemos constatar o crescimento 

gencral5::..,do dos preços ql,le, ,c-m 1 975, foi da ord~m de ~.vindo 

a situar-s.e .no patamar dos 40.8~ no exercício sob ·eXame. 

Como também .o fato de qu<> para uma v~rsão in i.ciaJ do O! 
çamento monctãrio,prcvcndo uma expansã9 dos meiop de pagamento da 

ordem de ~Xt· cm l 978, c.onscguimos pratica"mentc dobr5-L1., de for
ma que esta foi ·de 42,2~. no exercício. 

O nosso endividamento externo,que no início da décadao 

prccisqmente em 1 970,· era deU$ 5,3 bilhões, alcanç-ou, em 978, 

o· montante de U$ 43,5 bilhões, o que representa, em 8 anos, um 

crescimento relativo de 720, 7'L 

5. 9 O McrcaJo de úRTN 

As Operações de Compra. e Venda no mercado de ORTNs. no 

exercício financeiro de 1 978, podem caracterizar-se de pouco mo

vimentadas, ressalvado o crescente interesse por ORTNs em bóa par 

t.c do período. 

As instituições firianceiras proc.uraram,simplesm.en""te, o fi 

nanciamento de suas cart.ei_ras, o que por di.veTsas vezes fez. com 

que as ORTNs ficassem sem cota-ção no mercado 

.O elevado. custo dos fin.ancia~n.t.os ~ a expectativa quan 

to ã passivei- reduq.ão na -rentabilidade desse; tí.Í.ulos, col!.dicion~ 
ram a reduzida movimentação no meré.ado no primeiro ~rimestre do 

-ano. 

Embora com razoável volume de negócios, em meados· de mar. 

ço ob.serv.ou-se maior interesse pelas ORTNs, bem como, dado o cres

cimento do !n~ice de Preços por Atacado', nos meses de março e a

bril, de 3,43\ e 3,54\, respectivamente, o mercado demonstrou maior 

firnieza. 

Não obstante o aumento. das taxas de juros das ORTNs em 

junho, o mercado permaneceu pouco m·Ovimentado, tendo as institui-
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ções procurado financiar suas posições de forma a evitar á~ pres
sões de enC('orramento do semestre, 

ApCsar de não se refletir em· alteração significativ::.. nas 
cotações das ORTNs, uma vez que a melhoria da liquidez e a çoncom.!_ 

tante 'redução do custo dos financiamento:: compellsaram a sua menor 
rentabili.dade. a iedução no !ndice de Preços por Atac'ado - 2,51\ 

-:' e a perspectiva de redução ainda maior na Tentabilidade desses 
t!tulos, prppiciara.m u~a elevação Do volUme de ofertas· no mercado, 
no mês de a~osto. 

No môs~ de setembro, "diante da redução nos recursos J.isp.2_ 
níveis e ·da incerteza coon relação· à- fiquldei -futura·, as i'nStitui
ções foram induzidas a não ampliar 'suas carte_iraS. 

Apesar do reduzido volume de negóc.ios, à pai-tf.r de nove!!! 
bro o merCado voltou a demonstrar um maior interesse por ORTNs, Con 
forme ressalta o trecho do RelatôHo da IGF-MB,· a seguir tr~nscrl· 
to: 

MESES 

Janeiro 

FevereiM 

Março 

Abzoil 
Maia 

Junho 

JuZho 

Agosto 

Seterrhro 

Outubro 

No~rribro 

Dezembro 

A partilo de noverilb:t>o o me:t>cadQ v_oltou a demonf!. 
tra:l'. um ma:ioi' inte:ress'c pÓr· esses atiz.!os~ em especial- os 

• venc-íveis em 1 98(J ( pa'-péis-ae t ~nos a 6l.a~.a:. )_, que 

estiveram bastante p:t>ocu.1•ados. ·A maior· p:t'oc.ura decor:t>eu 

não só -no acréscimo. do 1ndice de_ P:tteÇos. em outubro • · • • • 
( 3,20% ) e novembro ( .3~09~ )_, como, também, da poasibj_ 

Uàa-de, no ente~dimento do ~er>aado, de ocprPer uma: o;cel!_ 

2'ação na desvalorização cambia! _6m futu:ro Pr-õ:r:im~ •. Ape-· 
sa:o dist:0

1 
permaneceu reduzido o v_oZume_ .de negócios~ uma: 

vt•a q.ue~ diante da ;roentaUilid ... dot craaeer.-te_, o;; deter.tc 

:oes dos papéis prefel'i·ram ma:nti..:zos em cartei:ra. 

O c:ztescente inte:otisae ·a.o me:rcadc petas OR'l'Ns 

ao 1.ong_o do ano, também ae :refletiu por ocaaião do::r 
":zoefundings" p:ztomovidoa peZt? Banco Cent:zoaZ. Com ~feito, 

pelo e:came do quadro a aeguir, ob~ervà-se que a: . reZ.aÇão 

entre a: recolocação e o montante a s_ap· :oepassadc foi bas

tante aignificativa, pr'tnoipaZrne~lte nO' segundo semestre 

do an.o, quando o total substitutdo Pel~ mercado aituo.;
se, em média~ em topno de 70%," 

OBRIGAÇOJ:.;;, Kf::AJUSTJ\VEIS ))O TESOURO NACIONAL 

SISTE:.L(TICA DE SUBSTITUIÇÃO 

(REFUND1NG) 

Total RECOLOCAÇJ\0 {2) 
" 

a Res 
BCB/BB/ I gatar MF.RC:AJJO EXTRA. MERCADO 
:ASE~(~ {1) --

(A) Valor B/A'i v(~)r C/A\ YC~l" D/AI B 

1. 256~ 2 169_,5 13,5 14,8 1,2 355~9 28_, 3 

432~2 u,s s:t~. 11,3 . 2,6 wlo 32,(; 

1.541,.5 60,1 3,9 117,~ 11,5 95918 82,2 

1.23~,6 230,1 18,7 72_,5 5,9 2041.8 16,.5 
1.871,2 707_.8 S7~8 97,3 5_.2. 157~3 8,4 

1.946,4 940,8 48.3 14_..5 0,8 _, -
1.450_,1 564;tl 38,9 23,1 1,6 638~4 44,0 

860~fj .:ss.~ ?O,.S C&:t7 10,1 - -
E.06S,6 4.$60,4 86,1 216,0 4,2 111~S 2,2 

1.17?~3 6?5_.5 5?_.4 80~-1 6,8 242~5 2{)_.6 

1.114~3 863,1 77,5 43,9 3,9 - -
837~6 534,0 83,8 Jl,a 5,0 - -

J ... 

TOTAL 
(E) E/AI 

54l7_.2 ·11.3,0 

173,8 40~2 

1.196,9 77~8 

507,4 41,2 
962.4 51,4 

95.5,3 4!i,1 

1.225,8 ~4_.[; 

:i32,1 8G_.6 

4,687.9 92,5 

99J,l 84,8 
90?,0 81 .. ~ 

565,8 BiJ,._B 

(l) inclui juros. 

(2) inclui os .juros líquidos apropriado:; para peTIJJJ.ta . 

.'SolO. O lr:~.pacto ~lonci:.ãrio 

O impacto ·mohctãrio obsenado no e.xercfcio de 1 978~ em 
linhas gerais já foram mencionados anteriOrmente cabendo-nos refo! 

çâ-los mediante· o pre.sente capítulo onae nos limitaremos a 

c ar os principais fatos ã respeito •. constantes do Relatório 
IGF-MF. 

desta
da 

Como ·_j~ foi r_efer.Úlo ,an~eriorment.e, apesar d!l"or.ientação: 
contracionísta observada no iníci"o d~- exercício, em .que ~s . op,er.! 
çõ'es de Me-rcado Abe-rto procu-ra-ra~ neutraliza-r as maciças injeçõeS 

de recursos no sistema_ a~rávés_ ~as Ope-rações de DÍvida -PÚblicà, 
problemas surgidos no dia 12 de outubro e as medidas restritivas 
adotadas: pelas Auto:ddades ·Morletãrias Ü.o mês de nov~_mbr'o, lev.:~.ram o 
Banco Central a reverter essa orient_ação d~vido ao receio das ins
ti tuiçõe~ financeiras em- .ampliar suas .carteiras de. LTNS. 

beSsa forma, o ~feito' contracionista re'sultante, verifi 
cada em setembro, da ordem de Ci$ 19.961,9 mphões, alcr.nçou ao fi-
nal de dezemb.ro_ someri.te Çr$ 7.312,5 milhões. 

A diminuição ocorrí~a-~- -~-eve_:-se ã insuficiente retirada 
de recursos do siste_ma, en.tre outubro e d,ezembro, da ordem de , Cr$ 
S,J,9Z__.P milhões, em contrapartida ãs ,injeções de Cr$ 20.841,7 mi
lhõo/S Tegisti.idas atravéS- das Operações de Dfvidà. Pública. 

No que diz respÚto. âs -opera·ções com· LTN e ORTN junto ao 
S_etor Público, o Relr~tóriO da -1-~f..:.MF :i-úsalta que foram desenvolvi 
das conforme o esperado, a saber: 

No intervalo de ja,nei.ro a setemb:oo,' o Baldo 
das Opel'âções r:iombinadas de D~v-idâ Púbfica e dif Me:ocadd 

Abe:t>to apresentou-se cont:racionista cm C<rl 11. 523~? mi

Zhõe~, doa quais Cr$ 10.228~8 milhôBis .na oRTN. No úztf 

mo t:oimestre do ano, Ol! pedidos de Z-(.quide;r; aoHcitadoa 

pol' este JÕ'etol' para att:ndru.•· acro aeua aompromiaaoa rnant:f 

ve:t>"Qm-se dont:ro dos crônog,ramaa p:oê-estabeZecidos, tendo 

a.tingi-do o _montante _<:!e Cri 11.473,_2 mil-hÕes~ .·o que je11. 

oom que o_ impaf!tO final- most:zoasae uma·.f!ontrt:ZçãO ds _.Cri. 
50_,5 milhõea. 

Com :t>eZ'CLÇão "às OR:l'NB~ to:t>na-se impoPtants :zoes.:. 

aaZta:t> o er~icente. interells,B do me :oca do po:t> lOIS se tipo "ds 

a:tivo, uma vez que a ausência- Ç.e aoZooaçõe.a, pOr meio &za 
ofertas públiccif1~ j'oi pa:oci_aim6n,te neutra-Zi.tada p4-lo i:r:i. 

t~ az·aançado pe Z9 sistema de
7 

refÍ.nanaia_mtm.t;o da dlvid'; 
( _refunÚng -)~ i_ntro_duzido ~m l 9'?7. Com,efe-lto~ ao Zon 

(Jo :do segufldo aemeatrq' para um resgate' de C:-1 9o460_,7· m"'i 
t.hõõ's, as ~nstituiçõe~- finan.é.e':Cio"a8 s~bse:oev.e:oam o· monta~ 
,te de Cr$ 7. Ú2_,6 miZhÕea~- Cor:-espond6:ndo a; uma ·:-e'Lação 
de 78,9% 11 • 

0 quad!"O 3. seguir, apresenta O comportamento das opera
ÇÕes com títulos âa Carteira do.-Banco Central, rio,período o •• ·.o··~ 
:i969/l978' 

OPERAi;OES COM l'!TULOS DA CARTElRA DO BANCO C.ENTRAL. 

ORTN .e l.TN 

Cr$ inilhões 

·Compras Vendas 
Saldo Gii:o A N o .s In{~~ã~ Retirada (A-B) (A+B) (B) 

1969 ..... ~ .. ~-· ..... 322 3.155 - 2.833 3.477 
197.0 ................ 1.975 9.113 ,- 7. !38 11-. 088 
19'?! ················ 5~ 044 8, 58_"7 - z·. 5"-t 13.631 
1972 .......... ., ... 18.164 ~;j.427 ·- r. 2tt~ 4."f.S91 
1973 ·····••o••····· 55.9?7 63.810 í'. 833 1.19. 78'? 
197~ o••············ 103.715 115,485 - 11. '?50 219.180 
1975 .•• o·~.·-· ..• -.... 189,158 205o iios - 15.863 394.165. 

.1976 •••• -~ •••••• o ••• 196.39'? 2~8. 707 - 70.311 463ol04 
19'?7 'O •o•o 00 o,,_.,·- O 389. 794 456.561 66. ?'9? 846.$85 
1978 ......... -...... 585, 163 679.349 - 94 .18(} 1. 264.512 

Ao ·longv do· cxerc!é.i'o de~ 1 978, os x:ecursps moV·im_~nta.dos 
mcdiant~ as operaçõ_cS dq Mercado AbertO-.- ellvOiv--endo o' Se-tor Pilbli 
co .e Privado. importaram em Cr$ I.264.51Z m~lhõe.s. Com ,~espe.it~ 
aO ,exercício anterior, .representa um incremento da' ordem de 49~4l. 
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U?B 

zg~~ 

1971 

19?S 

197~ 

11?? 

11?8 

A W O 

(-') Estim.a.tiva. 

DiÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

D!VIDA INTE-RNA FEDERAL EM TfTULOS 

RESPONSABI L !nADE DO _ 'U~SOQRO . 
POR 'l'!TULO EM CJRCULAÇÃO 

ORTN LTN 

15. 9?5 10.204 

TOTAL 
(A) 

26.179 

COLOCAÇÃO L!QUIDA 

OR:'N LTN 

1. "192 

TOTAL 
(B) 

6.886 

20,944 1?.400 38.344 1.156 4.601 S. 757 

32.969 14.800 47.769 2,539 - 5.166 - 2.627 

60.112 37.400 97.612 15.31'1 16.338 31.649 

84.397 89.404 153.8(11 - 2.467 13.236 10.769 

119.390 i21.001 240.391 3.994 18.U2 22.136 

16Z 04~ 794.S08 357,ti53 6.1-1'8 15.537 9.359 

Deficit do 
Tesouro 
Nacional 

(C) 

576 

RESPOJiSABILIDADE DO TESOURO POR T!TULOS EM CIRCULAÇÃO 

EVOLUÇÃO MENSAL 

19"78 

Jan Mar Abr Mai Jun Ju1 Set 

Março de 1981 

Cr$ milhões 

Produto 
Interno 
Bruto" 

(D) 

363.1'14 

A/r 

493.307 7~'1 

717.519 6~6 

1.009.380 9~? 

1.557.469 9~9 

2.·328.100 10~ z 
3.47·6,?23 10~5 

Cr$ milhões 

Out Nov De: 

TarAL 

~. ORIN ••••••·•··········· •••••• 
l.l. ·Passíveis de Giro ••••••• 

.248.113 256.661 266.349 273.897 282.022 289.258 296.111 305.253 318.346 3:31.460 

121.508 122.050 124.237 126.272 l,Z8.848 131.651 136.004 139,646 143.728 147~841 

99.832 100.475 102.140 103.784 106.042 108.633 111.167 114.130 117.936 120.726 

351.14611'" .8<9 

156.521. 163.045 

128.593 132.969 

58.106 ~~-=10 
58.582 õl.$42 : :~!:P'~~~:::: 

• .ruroa ••••••••.••••••••• 
t~~~ -Não'·~srveis Giro ...... 

:~'E::~~ft~::::: 

58.429 
41.889 

1.514 

21.??6 
13.556 

7,837 ... 

65.999 
42.900. 

1.577 

21.575 
13.238 
8,077 

260· 

56.331 
44.235 

1,574 

22.097 

13.207 
8.573 

317 

55.268 
46.931 

1.E85 

22.488 

13.393 
8.7fi6 ., 

56,758 
47.63$ 
1.649 

23.806 

1J.Z84 
9. 325 

197 

57.258 
49.685 
1.690 

23.018 

12,977 
9.763 

278 

57.720 
51.823 

1.624 

24.837 

·14.167 
10.361 

309 

58.027 
54.389 

1. 7l4 

25-.516 

14.122 
11.099 

295 

61.-734 
54.447 

1.765 

25.792 

13 •. 922 
11 • .51<; 

3~6 

62.476 
56.460 

1.790 

27.115, 

15.070 
11.697 

34,1 

1.905 2.G17 

27.928 30.0i6 

15.344 1{.205 
12.291 12. 5C8 

~93 363 

... Valor Ltqui.dt> • • -•• ~ •••••••••• 
~ O.aocnto.~ ••••••• ; •• :~ ••••• ~ 

126.501 134.507 142.008 147.521 153.070 157.503 160.003 165.5Q3 174.S04 183.505 194.509 H~.SOS 

!06.443 !~3.240 !19.522 123,963 128.605 132.250 134.302 138.390 145,686 1$2.928 161.863.751.131 

a~ ~~ a- •- ~- •= am ~= -~ a- &m ~-
3. aiN ... Jrao RCajustâveis · 

(llec_,!"i 1.343, de ,11/9/74) 

, Valor Sub•CZ"lto, •• •••••••••• 
~ ,if'IQ'Ofl···· •••• · ••••••••••••••• 

- Contabilizados. 

104 
81 

•• 
104 

81 

•• 
104 

81 .. 1Q4 

81' 

• • 
104 
. 81 .. 104 

81 .. . 104 

81 

•• 

OBRIGAÇOES REAJUSTAVEIS E LETRAS DO TES.OURO NACIONAL 

Recurso~ L:Lquidos para o Tesour.o 

DISCRIMINAÇÃO 

~ .RECURSOS "L! QUI DOS 

II - RECÊITA L!QUIDA 

. 1978 

1. ORTN ••••••• ; ...................................... . 

Sub•c:r-i.gão -B~utcz ( +) •• .' •• • •••• ~ ••• , • · •••••• , •• , •• 
Comi••Õ•• (-) ••••••••••••••••••••••• ~ ........... . 
Cu• to• Blllltlara. (+) · •• ,., • , ....................... ;-

z. LTN •••• : •• , ••••••••••••••••••••••• ; .............. , 

Valo~ dil Fao• (+) •·•···~··••••••••••·······•·••• 
D••aonto• (-) •••••• • ••••••••. ~ ••• • : • •••• · •• ; ........ . 

UI. - DESPESA .BRUTA 

1. ORT_N ••••1••.••••••••.·••••••••••••············· ·-···:. 
olUZ"OII· ••,, •••. ~. •••,,, • ••• • • • ••• O. • • ·~-~-·-• ~ • •• • • • 
Rcagat• •• ~ ••••••••••••••••• • • • • • .o • • • • • • • • • • .. • • • • 

: .~:!~:;~:z.v~~~t~;i~·::::: :·:: :-::::: :·:-::: ::::-:: ~:: 
C-omie11ão 11/.luroB • BctJgcztlltl , • , •••••••••••••• : ••• 

·2. LTN •••••••••••••••••••••••••••• • • • • .......... • • • • 

~:!~~n;!q~~~~.:·:::: :::::: :::·::; ::::: ;: ::::::::::: 

1 v Trim. 

4.li5 

77.812 

2.586 
2, SOS 

19 

75.226. 

87. soo 
12.2"14. 

73.697 

7 .Z04 

1.·731 
S. 449 

2. 417 
$,082 ... 

66.493 

5'i, 661 
8, 832 

2'~ Trim. 

- 2.261 

80.681 

2~779 

2.805 

•• 
77.902 

!;0, soo 
12.598 

82.942 

7.937 
1.849 
8.0[,9 

2.031 
I.OZB 

29 

75.005 

65.1?4 
9. 831 

104 

81 .. 114 

81 .. 

39 Trim. 

674 

96.285 

7.856 

?.-9=~ 

88.969 

101.500 
1$.531 

97.499 

10 .oo·o 
1..988 
;,,g8? 

2; 160 
5.52! 

~'5. 

87.499 

75,538 
11. 96~ 

114 

81 .. 116 

81 
J5 

296 

261 
35 

CrS m.i lh5es 

4o- Trim. TOTAL 

11.309 U.-189 

112.790 .368.108 

15.$57 29.0iS 

12.804 t.~.l$6 

77 188 
3.138 E.lSO 

96.93.3 3.39~030 

114.500 U7.:co 
17 • .567 57.J70 

101,.481 3.55.619 

6.985 32.126 

2.068 7.e!S 
4.894 N.JE9 

'1.619 5.527 
3.275 15.5ê~ 

23 121-

94.496 . 323.493 

81'.488 27F.SS6 
1J.008 .fS.ô3? 

Nota: Os Olsto'i Ressarcidos: referem-se 9: despesas caa jtirós e Comissões sobre pagamento de juros, resgates _e emissões cobertas com. reçu~os t:II'Ç!c 
men;::ãrios específicos.. · · · 
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1. 

2. 

'· 
4. 

DISCRii'.ll_NA_Ç/1;9 

trozuntáriat: .......... 

~Zternativas ao paga-
.oo;ento da tributos ••..• 

Cor.;puZsól"ias.:. ~.; •••• 

Especiais •...••••••••• 

TOTAL •••••• ~ ••••• 

:>l: E S E S 

• .taneiro •.••••••••• 
Fe-:;ereiro ••••••••• 
l-:aJ"ÇO ••••••••••••• 
AbriZ •.••• -••.••••• 
.\'aio •••••••••••••• 
~r unho •••••.••.••••• 
~':!Z.I:o ....... • •• ·-· •• 

~f~:;~l'~·--:::::: :::: 
.outut:ro ••••• ···~·· 
NaVG:mb-ro •••••••••• 
Ce?.emb-ro •••••••••• 

T O T A. L ••••••••• 

1-
--

Jan Fcv 

540 "' 

12 13 

417 241 

969 428 

OBRIGAÇOES REAJUSTÁVEIS DO TESOURO NACIONAL 

Subscrições segundo sua natureza 

1978 

Mar Ah Ma i J<m Jul 

1.19'? ! 508 ~52 955 1.228 

10 19 18 " l1 

804 1.250 

1.208 851 986 988 2. 487 

Ago 

532 

155 

567 

OBRlGAÇOES REAJUSTÁVEIS DO TESOURO NACIONAL 

Permuta por Recolocação 

1978 

Set Cllt Nov 

I 4.588 998 '" 

79 77 

1.500 5.407 

~- 758 2.575 5.Jl4 

QU.MíiDADE DE OBPJGAÇtlES DIITID.-\S 

Valor a 
Resgatar" 

(Cr$ milh.3es) 
(a) 

1. 256 
432. 

1,. 542 
2. 231 
2.871 
1. 946 
1. 450 

660 
5. O Si 
1. 177 
1.114 

"' 
18.384 

Valor 
Co1.ocado 

(Cr$ milhões) 
(b) 

5<0 

'" 1.197 
508 
962 
955 

l. 225 
532 

4. 688 
998 ,,, 
566 

13.25$ 

(c=b/a) 
(I) 

2 anos 4 c 6"; a.a. 
(d) 

Quantidades 

20.520 
32 

4. 4 77 
IS. 855 
18.55 3 

143.158 
2.033. 759 

410.408 
7.651.333 

509.73.5 
1.741.9'58 

77'1.465 

13.427.361 

o, 9 

2 7,1 

5 a.1.os - 6 e St a.a. 
(e) 

Qu;xntidade 

2.324.813 
743.424 

5.017.554 
2.069.313 
3.846.-488 
3.f;96.987 
2.628.800 
I. 554.074 
9.148.810 
2. 860. 85_0 
1.326._609 
1.087.98$ 

35.205.?1G 

99,1 
100. o 

99.9 
99 ~ 2 
99 .s 
96~ 2 
58 4 79; 1 
54~ s 
82,4 
43_. 2 
58~ 3 

7'2~ 9 

(-t} Inclui somente os jt·;·os das ORTN que se vencem no mês. 

OBRlGAÇOSS REAJUSTÁVEIS E tETRAS DO TESOURO NACIONAL 

Pra~o Médio da Dívida 

POSIÇÃO ORTN (•) 

37 m., 13 d. 3 m., 
36 m., 20 d. 3 

.!ill - ~-~::!:~r~ .......... •. • ................ ··- .. • • ... • ....... .-. ·•-·. ••. 
z~~~~ .... ::::::::: ::::_:: :::::::::::::::: ::~: ::::::::::::-::::: :::~- --- 36 m., " 

m., 
d. 3 1'11 •• 

35 m., 28 d. 3 m.,. 
35 m., 20 d. ' :n •• 

" m., 28 d. 3m •• 
35 m., 24 d. 3 m., 
35 m., 14 d. 3 m., 
34 m., 14 d. 3 m., 
33 m., 23 d. ' m., .. m., 01 d. 3 m. • ., m., 28 d .. ' m., 

.. -~ .................. ·- .... ·- .......................... -.. . 
/-.'aio······················-·~········~························~· .Junno 
.Ju.Zho 

...................................... ·-· ................... . . ~ ................................. -............... -... ~ .... . 
~;~:~b:r-; ..................... ·- ·-· ......... -.-.... · .................. . 

. . : .. : ......... ~~ ..... ·~ ..... ·-· ..................... -...... . 
~~~=~~~~.:::: :::::::::::: :::::::·:::::::: :::·: :::::::: ::·:_:::::_::::: 

Terça-feira_ lO 055 

Cr$ ;uilhões 

r.eo \ WL\L 

565 1J.. ::!éS 

" SilO 

$.256 1Z. Z3G 

I 
3.·SIE I U.JM 

TúT:lJ.. 
(f "' .J+e:) 

2. ;:.;! . .: .: 3 
7-U.-:~~ 

5. o :z ~ • • ; 1 
2.0U. H' E 
3.85E.C-t~ 
3. 7.;:;. ;.;E 
.;.se:.~:.:: 

l. ;;,; -= . .;. ~ 2, 
u.a:;. :;5 

3.-a:.- • .533 
3. 06'2. ze7 
l.865 • .;Si 

m . meses 
d . dias 

LT~ 

12 d. 
12 a. 
17 -:i. 
lB â. 
12 J. 
20 d. 
25 d. 

" d. 
19 d. 
16 d. 

" d. 
19 d. 

= -~~:; ••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••• ;·-· ••••••••••••.••• 
32 m., 25 d. 3m ,. 20 d, 

" m., zz d. 3 m.,. 22 d. 

" m., " d. 3 m.~ 23 d. 

" m., 03 d. ' m., 17 d. 

" m., 10 d. 3m., 11 d. 

" m., 02 d. Z m •• l2 d. 
30 m., 2l d. 3 m., 19 d. 
31 m., 10 d. J m. • l2 d. 

" m., 09 d. 3 m._. 13 d. 

" m., 12 d. ' m., lO d. 

" m. J m.~ 14 d. 
30 m., 27 d. J m._. 11 d. 

............. ·-· ... -................... ·~ ................ . 
.Outu.bzoo ••••••••••••• ·~ •••••••••••••••••••• _ •••••••••••••• ·~ ••• _ 
rlovembro ..................................................... ~ ••• 
Dezambro •••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••• 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S~ão ii) 

OBRIGAÇOES REAJUSTÁVEIS E LETRAS DO TESOURO NACIONAL 

Prazo Médio ela Divida 

PO·SIÇÃO ORTN (') 

Jane-t.ro ............................................. · ••••••••• -~ ••• 
Feve:Pei.ro -, ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ................. : ~ 
Mal'çv ••• ··• •••••••• · •••.•••• · ........................ ·.-~ .. -...... ~- ... ~· •••• -•••••• 
Abztil .................................. · ••••• ; ....................... . 
lfaio ••••••••••.•••••••••• • •••• -.- •• ·-""'"··~ ..... -. ~ ........... ~ ............ . 
Junhc ••••••••••••••••••••• · ................................ • ..... -~ ..... . 
Ju.Zho ···~·················-·-·--·· .............. -.; • ." •••.•••••••••••• ~ .......... . 

~~~!!~r~··::::::::::::::::::-:::-:::··::·:::-:.:::.:::~:-:::::::.:::::.:::::: 
Outubro .••••••••.•••••••• ~ .• .-.-•••• ;·.~-~--········••·•············-·-
Povembro ••••••••• -............. ·-~. ·-·--·-·- ~ •••••••••••••••••••••••• 
De:zembl'o ............................................................ . 

SO m., 
29 m., 
29 m., 
28 m. 11 

28 m., 
'27 m., 
27 m., 
26: m., 
27 m.', 
27"m., 
27. m. 11 

27 m. 11 

1J d. 
l'l d. 
06 d: 
20 d. 
10 ·d~ 
28 d. 
21 d. 
29 d. 
13 d_; 
07 d. 
17 d. 
1.3. d. 

Março de 1981 

m • meses 
d • dias 

LTN 

5 m., 
3m., 
3 m., 
3 m. 11 

3 m., 
S m., 
;f m." 
3 m. ,· 
3 m., 
3 m."' 
3m.,, 
3m., 

u a. 
09 à.. 
12 ã. 
11 á. 
12 d. 
ú::t ã. 
os d. 
11 d. 
11, d.. 
09 d. 
11 d. 
07 d. 

(') Exclusive FIT e DOAÇOES. Excluí as ORTN remanescentes. do Fundo de Indenizações Trabalhistas, por. niio terem prazo 
definido, para resgate, bem como as de_20 anqs_ 'doados às~ diversas-instituições. l.l_má vez que estas- de acordo .com 
as Leis que autorizaram as re.spectivas doa.çõeS --:- não poderão resgatar. os titules sem a autorização do Conselho Mo
m~târio Nacional. 

CUST6RIA E SUBCUSTClDIA DE LETRAS D.O TESOURO NAC'IONAL 

1.973 a 1978 

D!SCRT.IfiNAÇÃO 

VINCULAD.ÁS AO COMPULS0RIO 

Banao do BrasiZ S.A • ••••••••••••••••• , • , •• 
Banaos O[iaiais Eetaduais •••••• ~ •. • ........ . 
Bana os O[ieiai.s ( BNB e BASA ) ••••.••••• , • 
Bancos ComerciaiS Proivados •••••••••••••••• 

II - OPERAÇOES -N0~1AIS 

1. Instituições P-rivadas ................ . 

Banco.s Comei>ci.ais •••••.•• -.-·-·. -·-----·-·-·-·-~- •• -
Bancos de Investimentos • , • , ••••••••••• 
Socie·aa.des Corretoras e Dist:t'ib • •••••• 

2.· Entidades PÚblicas e Soe: Econ. Mista •• 

3
' -~~~~.s.a~f~~!!g S~Ã-:-6<:-~·:~:~~~:::::::·:: 

Estaduais •••••••••••••••• ·-· ·• ·-· ••••• ~ •• 
Pedezoais ( BNB 'e BASA ) ~ • • -., •••• -•••••• 

4. BACEN/Fundo Gerá! de P-revidência •••• ; , 
S. Outros •· ••••••••••••••••••••••••.••••••• 

III - ,BANCO CENTRAL DO BRASIL 

TOTAL CUSTODIADO NO BACEN (I+II+III) •• , ••• 
- Em pod92' dos clientes •••• , • , • · ••.• ; ••••••• 

. TOTAL EM CIRCULAÇÃO ...... •.• ..... , •• ~ ...... , ~ ••• 

1-973 

11.919 

9.004 

4. 4.58 
3.942 

1306 

'l. 2.62 

528 

404 
184 

125 

s. 053 

16.972 
428 

17.400 

1974 

14.189 

6.583 

4.488 
1. 896 

419 

6.019 

l. 565 

1.429 
1J8 

10 

423 

14.609 
191 

14 • .800 

1975 

772 

217 
321 

234 

20.130 

8. 556 

7.148 
1. 036 

J72 

10.377 

648 

540 
108 

549 

16.432 

37.3.34 
88 

37.400 

OBRIGAÇOES REAJUSTÁVEIS DO TESOU'RO NAÇIONAL 

VALOR DE RESGATE 

PER!ODO 

CORREÇÃO MONETÁRIA E CORREÇÃO CAMBIAL 
Variações trimestrais sobre dezembro de 19"76 

CORREÇÃO MONETÁRIA 

---1 
Valor Variação 

Cr$ \ 

Z anos - 4\ 

197.6 1977 

4.998 1.671 

740 
1.189 '743 

3.089 928 

58.724 100~631 

35.276 75.299 

Z9.0Z5 59,038 
1. 719 '6, 01!1 
4. 522 10.243 

16.987 16.7 31 

5.462 7. 755 
9i2 l. 45tí 

4. 313 6,084 
217 215 

~·· 
H4o 

5.318 16.035 

69.040 118.337 
~o 2,663 

69.4-00 121.000 

CORREÇÃO CAMBIAL 

a.a. 5 anos 

Valo-r Variacão Valor 
Cr$ C r\ 

1976 - Dezembro •••••••.•• , •••••••• ·-·.~-·. ~-----
1977 

1978 

- Jan~izo:J ••••••••••••••• • •••••••• ~ •· •• ·::
P9Vezoeil'o •••••••••••••• -~ ••••••••• 
Ma.l'ÇO ·~····· ••.••••••••.••• ~ ....... ~·· 
AbriZ· ••••••••••••••••••••• ~ ••••••• 
Naio •••••••••••••••••••• • • ·• • • -~ • • • 
Jur.ho •••••• -••••• , ••••••••••• "' •••• 
Ju'i,ho •••••••••••••.• , •..••••••••••• 
Agosto· ••••••••••••••••••.• ,,:,__,_ •••• 
Setembro •••••••••••••••••••• · •••••• 
Outubzoo ••• · •••••••••••• ;, ••••••••••• -
Novembl'o •••• ,· ••••••••••••••• .- ••• ,. 
DazembPo . , ••••••••••••••••• -••••••• 

- ~:~=~~~~~- ::::::: ::-:·:: ::::: :.:::~::: 
Março ••••.••••••••••••• · •• , • , -·-· • ~ ••• 
AbzoiZ ••••••••.••••••••••••••• ~~ ••• 
J.:aio ••••••••.••••••.•• , ••••••• ~ ••• 
Junho • ·• ••• ; •. .- ••••••••••••••••• ; •• ; 
Julho ······~···············~·-~··· 
Agosto ••••.••••••••••••••••••• ~ ••• 
Se terrbro ..• , •.••••••• , ..•••••.• ; ••• 
Outubroo •••••••..•••••• , ••••••••••• 
llovembro ••••••• _ ••••••••••••••••••• 
Dez.smbl"o ••••••••••••••••• ~. · ••••••• 

179~ 68 

183,6.5 
186,!85 
19-0,.51 
194,83 
20.0,45 
206~[10 
213., 80 
219,51 
224, 0'1 
227,15 
230,30 
233,74 

238,32 
243,35 
24'1, 99 
255,41 
262,.~7 

270"' 88 
279,04 
287 ~58 
.295,57 
303,29 
-SI O, 49 
318,44 

176,78 

180,25 
184,09 

6~ 03 187,66 
192,25 
202,30 

1$" 15 210,38 
213,94 
216, 7 7 
220,19 
224,49 
227,88 
233,-88 

23?, 13 
240,44 

~·:~:~! 
247,76 

so, 78 2[}3, 77 
262,50 
270,40 
277,31 
288,13 
294, 4fJ 
sos.n 

128,40 

13·7,08 
136,85 

8" 15 ns, o a 
U.5,91 
1.51,01 

19,01 154, ?9 
163,94 
186,3.6 

u;s6 167,00 
1.73, 78 
-175~01 

32,30 178" 74 

185,29 
191,J7 

j 

38,75 199,13 
208,92 
212,36 

43,t;S 219_.32 
227,88 
233,08 

56,87 257, e o 
248,26. 
255,17 

74,88 267,10 

Cr$ 1:lilhões 

l9i8 

1.3:74 

390 

784 

149.419 

116.213 

91.447 
~. 841 

U.925 

21.082 

11.264. 
l~ úSJ 
ti. 658 

E 53 

860 

36.977 

187.570 
6. 930 

194. soo 

- 7'\ c;..a. 

Variação \ 

7, .54 

20,E5 

3~"06 

39:> 21 

.5.5,09 

68,47 

8t;,05 

10E,G2 
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LETRAS DO TESOURO NACIONAL 

Cr$ milhoes 

ANO ---"--"r-----,-E_u_r __ s_sTx __ o __ _,----~------.-----R~E_s_G __ A,T_E ____ ~----+-----,----SMLO-.--~-'_c_rruruL,_-'~~-0--r-__ ___ 
42 d. 91 d. 182 d. 365 d. Total 42 d. 91 d. 182 d. 365 d. 'Total 42 d. 91 d. l82 d, .565 C.. Total 

2.068 110 2.178 1.478 

zso 10.550 10.700 740 6.730 

1.478 

7.520 

590 llO 
3.88Õ 

fCO 

J.EBO 

1970 : .. • 

1911 .... 

1972 •••• 11.904 6.500 24.404 18.880 1.zoo 1a.·oao 4.904 S.JOO . i_;~Z:J4 

1973 . ... . 18.400 17.600 5.600 41.200 20.004 u.ooo 34.004 3.300 8.500 s.soo ;:; • .;;2_ 

1974 .. .. 14.8()0 14.4,00 5.300 34.500 14.600 16.900 6.600 3?.100 3.500 6.ê00 S.300 ;.;.:JO 

1976 •••• 34.2_50 34.850 8.000 '1.6.900 28.250 20.750 5.500 54.500 s.sao 19.s~o 8.ooo ;; • .;oo 
"1976 .. .. 63.70(; 74.700 15.400 140.800 49.198 51..598 8.000 108.796 n.ooz 41.0o2 1s . .;oo ~·.;.~':111 

zs.ooo 74.opo 21.ooo :g:.:;~o 19.7'!, .... . 93.500 132,:0()0 21.0QIJ 246.500 BO.EQ2 99.002 15.399 194.903 

1978· ... . 145.'ooo zz:J.ooo 2s.ooo JS7.ooo 126.496 175.996 21.001 323.495 44.504 121.004 29.000 J.i.;.EIJ8 

ORTN - SISTEMKTICA DE SUBSTITUIÇÃO 
(Refunding) 

1978 

Cr$ :nilhõel 

RECOLOCAÇJ\0 (2) 

!>!E SES 
~----·-ME-R~CADT-0----~---EX~"T_RAM ___ ER,C_A_D_0"---4--B-C_B!_B_B_I_P_As,E_P_I __ F~~ 

Valor (B) I ÚA \ 

Totai 
(E) " 

F./A I 

.lant~iroo ••••••••••••••••••• ~ •••• 

P•ver{lliroo •••••••• ~ ••••••••••••• 

Marco •• .' ••••• • • ·-· • • • •. • • • ... • .• • • 
Abzoit •••••••••• ··~ •••••••••••••• 

Maio ••••••••••• · •••••••••• · •••••• 

Junho •••••••••••••••••••••••••• 

.ru.X.ho •••••••••••••••••••••••••• 

Agosto ••••.•.• · •• • •••• • •••• •.: ••••• 
Setembro •••••••••••••• : • • ~ ••••• 

Ou:tubl"c •• , ••••••••••••••••••••• 

Nowrmbroo .......... ~ .......... '• -· . 
!Je'f:ttmbroo ••••• ·~ •• --~ •••••••••••• 

(1) Inclui iuros: 

1.256~2 

438~2 

1.541~5 

1,230,6 

1. 871#2 

1.946~4 

l. 4Sd# 1 

660~5 

s. 066#6 

1.177~3 

1 .. 114~3 

~~~~ ~ 

2:50# 1 

707 ~ 8 I 
940~8: 

564~ 1 

4.6,5~ 4 

"· 360,4 
675#5 

863~ 1 

~-!~#~ 

(2} Inc'Lui os jUros Ziquidos apr>Opl"iaã.os. para pozomuta. 

IV ·- PROGRAMAÇAO E DBSBMPENHO DB CAIXA 'DO TBSOURÓ NAC,lONAL 

O Decreto n° 81 183, d~ 03/01/78,, estabeleceu as normas 
relativas à execução orçamentária e definiu a programação finance,! 
r a .do· Tesouro Nacional para o exerçicio de 1 978. 

Ao tratar da programação de .desembolSo. afeta à Comissão 
cie Programa~ão Fini:lnceir8. com base nos crohogramas de desembolso 
PX:opostos pelos 6rgãos Setoriais do Sistem~. de Programação Finan
ceira do Tesouro Nacional, o art. so ·do referiÇ.o Decreto determi
nou o desdobramento daquela Programação em "Iiesp~sa a Pt>ogt>amat>" 

e "Despesa Pzoogroamada''· Os rêcursos. re:ferentes a "Despssas a Pro 
gt>alilaron, Segundo o disposto no art. -10, deveriam ser liberaclos at~ 
o. mês de ma i-ço dÕ exercício seguinte. observado o cómportamento de 
Càixa do Tesouro. 

Quan'to vos. saldos <ias contas mantidas 'no País pelos 6r
gãos e Ministérios, seri.am info.rmados, semanalmente, pelo ..Banco uo 
Bt"asil ,S/A e pela Caixa Bconômica Federal, sendo que, quando O sal, 

13~5 

s, o 
2,9 

18~ 7 

37 ~ 8 

48#3 

3819 

70~ 5 

M,1 

fj 7 ~ 4 -

7'7 ~ 5 

~."!~ ~ 

Valor ·(C) ·C/ A i Valor (D) D/ A \. 

14~ 8 

11!3 

1171 o 

72~ s 
97 ~ 3 

14~5 

23#1 

8.6~ 7 

216:.0. 

80,1 

43~ 9 

."!~~ ~ 

1,t 

2,6 

7,6 

S,9 

s, 2 

0,8 

1,6 

zo; 1 
4,2 

6,8 

2,9 

.~~~ 

35519 

141.0 

659.8 

204~ 8 

15713 

6$8.4 

111,5 

242,5 

2,2 

2016 

H0,2 

173, e 
1.196~9 

507, §. 

962~-~ 

955, J 

1. 225.,. 8 

532~ 2 

4.687,f 

998~ l 

907 ~o 

4o consolidado de todas. as .contas bancárias ult:rap.assa:.se a l"Q\ do 
montante da liberação mensal, a Comissão de Prog~amaÇão Financeira
estaria autoriz_ada ( art .. 16 ) a _reduzir o excedente verificaeo. A 

sistemãtica adotada visou ~ "reduçãO dos saldos ociosos ·dm conta.:; 

de depósito~ no .de.cozore;. do axel"'cicÍ'>"·. 

De :::.co:rc1o com o art. 13 ·-do mencionado Decreto, a partir 
de fevereiro de 1 978, os Orgã"os Setoriais passaram a solicitar à· 
Comissão de Programação Fin:an'ceira os 'recursos para pagameó.to de 
11Rest_os a Pagazo'', ficando sua liberação condicionada ãs disponi'bi
.lidades de Caixa do Tesouro, bem assim ã efe:"tiv3 utilização .ilos r~ 
cur:-:os ::mtcriormcilte liberados. So_bre- esta medida, informa o Rela 
tório da IGF-~IF que "o::: t>ecursos destinadoS a ·"Reat~a a Pá'uar" na~
mais ~fi.cfzram em podezo do.s ot>de.nadot>e9 de àespaaa~ compatibiUzanàE_ 

.desta foróma o_ equ.itlbri.o fina.naetro 11 • 

No que concerne ã receita· vinculada, o Relatório da In~ 

petoria Geral de Finanças , do Ministério da Fazenda salienta que o 
Decreto-lei n 9 1 60_0, de 03/01/78, dc.terl}linou a constituição de 
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uma reserva especial de 2S.\ sobre o correspondente montante, _cuja 

disponibilidade dcp~nde de autorix~ç:ão'da Comi~s-ão de_ PrOgrrur,açáo 
F:ino.ncciro. A rr.::-didc., segundo o Rclat~rio._ "vi.::;ou propi-cia:~;·;,Q,:ç:~ 

fle::ibiZidade ao mecanismo de p'I'og'I'am~ção, e-vitcitiãO va:r>iaçõee e~

pztessúlas du.Pante o e::ercício". 

C>.:~nv_ê,m ;:Cgistr"ar a norma _do art. 39 do citad'o D_ccr_et,o n9 

81 183/78, que restringiu a t~tilizaçiiC da ~,Re.:.:'erva_ de Contingên

cia" como fonte de recursos para a abertura de créditos suplen~ent.! 

• res, até mesmo:') para as despesas com "Pessoal ·i Enca'l'gos So':iais", 

prevendo sua efctivaçãO ap-óS----e5gotcu.IaS as sibilidades de 

lamento das, Jotações do grupo "Cu.tros .Cu( teioe- de Cap"t:tal ". 

A Comissão de Programação -Financeirã.·, Orgão· Central· dO 

Sistcm:l de Progrnma.ç5o Financcl:i'i do Tesou.ro- Nacional, no· des~mp~ 

nho ,:as atribuições que lhe foiam conrer•das pelO _art. 49 Jaqncl"' 

Dec1·cto, ao esttdwlecer a "Pl"ogramação da Des'embolso 11 , confr.rme ll.2. 
sinal a o Rcl;ttÕr.i.o da IGP~NF, r;procuJ.ou defúi.r- ae- con.di~~$.:J~ paPa 

que ac 'di-:..•,:rf!a'S l!n.idadcf! COO!~crasscm na compatibiliaar;iio dÕs orça

ment.OG monetário e fisCa"7.. manter. do -a dÚ.;pesã :em n~ve t ·que ~ão pr.!_ 

juJ.iear.H;;(! ,... bat::e ·de COlteiliação d~ deaenVolVimento eaonômico e 1:1'~ 

cia-l ('0111 a pol~tt:ca de combate à inflação". 

4 .1. 0,1~ ll.c<:llrS_o~ _ 

Os recursos -dO Tesouro, com sua. disc;:i.minação, p.ar-t::cjp,!! 

ção das diversas .fontes, bem como su·a variação absoluta e relati

va, r~o b-iénio 77/78, podem ser assim.visualiz:ldos: 

DISCRIMINAÇÃO 1977 

REOJRSOS 242.893,0 

iffiCEITA TRI.Bur5 .. 'liA no.sau,6 

lMPOSTOS 193.595.1 

RENO..\:... E PROVENTOS 60.480!6 

Pessoa Fisica . ..•• 4. 013~ 8 
Pes. oltl.1'idica . •••• 21.069~5 

' Retido rla For. te, •• 35. 39'1,.5 
· PROD. E CI RQJL. \ÇtiO 78.482,2 

PROb.lNDUSTRlAL 67.639-.3 

. Fumo •••••••••••••• 25.580.8 
Outros •• , .•••••••• 41.058,5 
Opar. Fü2anceir •.• 8.'19?,2 
Atrib. Ur.ião Tá •• 60,9 
Transp. R. P. Ca1•gas. 1.984,8 

ESPEC!AlS 37.571.4 

U.s./Lub.ComO. (1) 30.047,3 
U.s._fEn.Elétrica. E.S21,~ 
íf· s./MI.'nerais •••• 2.002,5 

!MPORTAÇi\0 17.060,9 

EXI'ORTAÇI\0 -
TAXAS 17.394,5 
Melhor. Portos .•• ; 2.5'10,8 
Rodov.011ica •••••• 7.406,0 
Fiuc. Tal•lcomw'!, .. 36,1 
Cota de Pre<>id..,. '1.381,6 

rumos RECURSOS 31.903,4 
PIN •••••••••••••• 6.5;!:5,2 
PROTE:RRA ••• , ••.•• 4.319~'1 
!"<r.Z. F:ducaçào ..... 1. '118,'1 
C<:mtr.Sú1dir.•ai. ••• 118,'1 
Rcc.DiVC'l'vtJS, .••• 18.8il3,·1 

TESOURO NACIONAL 

Execução Financeira 

Total de RC'cursos 

1977-1978 

PARI'! . IPAÇ!ID 
1978 

1977 1978 

349.218.1 -100,0 100,0 

309.604,7' ~ ss. 7 

284.683~ ~ ,81,5 

-~ ~ ~~ 
8.4'10.4 1,6 2,4 

28.683,5 8,' 2~;; ' 58.309,0 24,6 
ll4.061,8 32,3 2.U. 

97.469,1 1?...:2. .~ 
38.6'19,9 10,9 11,1 
58.'189,2 1'1,0 15,9 
13.S'19,6 3,6 <,O 

139,3 - -
2. 8'13~8 0,8 0,8 

Sl.097 ,3 ll2. l~ 
38. '103, 2 12;4 11~ 2 
9. 461,8 2,3 2,7 
2.9Z2,31 0,8 0~8 

23.921,81 ~ ~ 
M2..d - -

24.920,8 7.2 Z.J. 
3. '191~ 1 ·1;1 l,l 

10.471,7 3,1 3,1 
58,8 ·~- -

10.596,2 3,0 3,1f 
39.6)3.4 ~ 11,3 

, z .. r 2;7 
6.1!!2, '1 1,8 1,8 
3.155, l o,, 0,9 

S9.9,6 0,2' 0,2 
20.3'15,3 '·' '·' 

CT$ milhÕes 

VMU.AÇliiJ 73/77 

Absoluta 1 Rel~tiva 

106.325,1 43,8 

98.ól5,1 ~· 

91.088.8 ±Ld 
34.982.~ g,.& 
4.456~0 211~0 
'1. 614~2 36,1 

22..Jll;s 54,'1 
35.579,6 ~ 

~ . ~.id 
12.099,1 45,5 
1'1. '130,'1. 4'5,2 
4. '182,4 !4,4 

'18.4 128,7 
889,0 44,8 

13.525,9 ~ 
8.655,9 28,8 
3.:?~0,2 '11,4 

929,8 4S,4 

6.860,9 ~ 

~ -
7.526,3 ~ 
1.223,3 47,6 
3.065,7 41,4 

22,7 6?.,9 
3:214,6 43,6 
1:.Z!.Q.& 24,2 
2. '167,~ 12,4 
2.843,0 42,4 
1. <136,4 83~6 

181,2 11,1,3 
1.181,9 ?,8 

= 
t11 indltl ndu:10nal - font,•s: lk:o. <.cntr;tl Uo Brnstl c Bco. do Brastl S.A~ 

Com base nos números acima, observa~se, de in:Lc;io; 

substancial crescimento dos recursoS provenientes da arrecadação 

do imposto sobre a renda, que acuso:u ~o ex.ercício de 1 978 ,. umn V_! 

riação--de 57 ,8t em relação. -a 1 9i7. Nessa Variaç~o, a parcela CO!, 

respondente_ao IR-_: -Pessoa Física apresen·tou um incremento n~lat.!_ 

vo da ordem de 111,0\, enquanto o IR- Fonte elevou-se de 64,'7\, 

~o mesmo período. O IR - Pessoa· Juridica te_ve ã. menor partiCipa-

ção, C,i-esdmdo de-- apenás 36, 1 '!.. ' 

O imposto sobre produt_os industrializado's, embo~a tenha 

proporc-ionado o maior·vo~ume de_ recursos da ({ecei~a . Tributária, 

apresentoU um crescimento relativo abaixo daquele verificado no i!!!_ 

posto sobre a renda, varia:ndo de 44,1?. em relação a 1 977. E de 

destacar-se a arrecadação do lPI s'obre o fumo, bastante expr_essi_-

Outro tributo que teve uma pãrtiCipaçao bem significat.!. 

v a foi o lmpos~o sobre operações financeiras, excedendo. de _54, 4\, 

em ~ 978, o t~ial arrecadaClõ" em 1 9Ú. 

imposto sobre 1ubrificam~es e combustíveis ;Lfquidos e 
gasosos, não ob.stante tenha evoluido modestamente em' 1 978, produ

ziu uma receita ,sonsiderâvel ... de Cr$ 38. 703, 2· milhÕe~. 

O Relatório- da '!G:f.:.MF apresenta o quadro, a seguir repr,Q_ 

duzido, 'conte;do as estimativas orçamentárias e as disponibiÍiaa

des financeiras, desdobradas em livre e vinculada, no biénio ••••• 

'7/78, 

Livre .•..... 

Vincnlada •. 

T.OTAL ..••• 

TESOURO NACiONAL 

Execu~ão Pinãncei"ra 

Recursos 

ESTIMATlVA DlSPONIBlLlDADE' 
OB.ÇAMENTÁRlA FINANCElRA 

. 1977 1978 1977 1978 

123.587 173.624 134.077 186.305 
106.307 148.376 108.816 162.913 

229.894 322.000 242.893 349.218 

Cr$ milhões 

.VARIAÇÃO NA DISPO-
NIBlL!DADE - 78/79 

Absoluta P~rcentual 

52.228 39,0 

5.4. 097 49 '7 

106.325 43.8 

A propôs i tO dos números apreSentados·, o Relatório- da IG.f 

MP faz as seguintes observaçõ~s: "as reeeitas vinculadas cresee

l"am proporcionalmente mai.<J. do qu.a as l"eceitas 'livres, aumentando, 

po'l' conseguinte~ a .sua participa;__ão no totãZ da: Receita~ que é ~!,e 
ra de 16~6%. Este é um fenômeno .que Vem ÉiEio- repetir~do ano a uno, 

t~1tdo c·omo causas o melhor desempenho do"s t:r>ibutos vincu'lG:dos e 
acpéscimo· legaZ das alfquotas riO--FUndo- á.e PaP.tie.f.-f?ação t!os Esta· 

dos,. Distl"ito Federal e TerritÓr>ios e do·s Municipios". 

·4.2, Da Despesa 

Confotme ass:llialanios anteriormente, os recursos para co . 

beitura ·de_ "Restos a Pagar>" pa:;saram a. ser- centralizados na Comi:t

s.ão de Programação Financeira,_ em decor-~ência 'do que os ordenado: 

res de' despesas fiCaram na. dependênCia da liberação dos recursos 

para aquele fim,. condicionada às disponibilidades de Caix:1 e à ~f!, 
tiva utilização- dos recursos antes liberados, 

Nessa pe:'rspe~tiva, esclárece o Relatório da IGF-MF que. 

a Comissão de PTograniação Financéira, no cUrso da adniinistração dás 
receitas livres do Tesouro, man'te.ve o ne'cessârio._controle da dis

tribuição de ~otas de despesa, be~ asSim dOs'· 'recursos a "Restos a 

Pagal"" ,_ Conforme a discriminação __ constante ~~ q~ádro a ~eguir, d.!:!_ 
rante a 'éxec,ução orçamentária do e"xercício em e·x.au.e: 
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TESOURO NACIONAL 

Execução Financeira 
Ent-rega de Recursos 

Cr$ m .. ~ •• ÕCS 

ORGÃOS 
. LlBERftf'~O. DE carAÊ 

~:!~s (1) I--,Pa--í:-s-,;-Ex-ter-io:...r_:_,---To_t_a1_•_(_2)--.-.-1 
(Z) ' (3) (3) • (4) . 

Total = " 

(1) ,+ (4) 

PODER LEGISLATIVO 

CW:na:ra •••••••••••••••••••••••••• 
&nado.; •••••••••••••••••••••••• 
Tribunal de ContaS • ..... ; ....... 

PODER JUDIClJIIlio . 

SUpremo TM:bunaZ Feckzta.Z •••••••• 
Tribuna.Z FeckraZ ReCUZ"óOB •••••• , 

· JWJtú;a Miz.tta.r .... ; ••• .......... 
JutJtiça EZeitora.Z .••• , ••••••• ,,. 

iça do T.roabal.ho ••••• •.•••••.•• 
Jub..:. Fed. de la. Instância ••••• 
rlustú;a DF e~Teztritórios ••••• , •• 

PODER EXEaJI'IVO 

Gab •. Presid&cia 'RepúbUca •• •••• 
G'ab. Vice-Pl>esidência República. 
C<m8. Segurança NacionaZ •••••••• 
8~Z1"1). Nacional. Infomdçôes,o· •• :. 
Estado Uai.ozo Fors,."C.s Armadas •• · ••• 
Esaol.a Superior de Gue:rva. ••• •••• 
Cone. Geral da: RepúbUaa ....... . 
Agência N.aciona.Z ••• ••• ; , •••• , , •• 
DASP •••••••••••••••••••••••••••• 
Esa. Nacional. I.nfo:rwu;ões •• , •..• 
Hospi"ta.Z FoPÇas Al'ma.das •• ••••• , • 
Sea. P:f'esUin.c:ia RcpúbUca •••• •• 
SEPLAN-Ent. SupePVisi011aàa8. ~ , ••• 
~nis~~o Ae~utica • •• , ••••.•• 

.Jten~ A~aultura •••••••••• 
· Mi.nistéz.io Cdmunica~eB •• ••. • •••• 
~n~~o E~ã~ .e eu_ztura ..• 
~i:;.:i~: ~~::::·:::::: 
Mini.stéztio Ind. e 'com&c-io. ,; •• ,., 

==~s~ :·E~~::::::::;:: 
Minist.é:rio Mir1.as e Enel'{Jia~ .• •• , • 
\flrzist4rio Prev~ "" JttJ. Social. ••• 

=~:;~~~ ~1-~~-~~~~~:: 
Ministério. do T.roabaZho .. .. · ...... 
Mir~.is'!;é:rio, dos Tranàpol'tes. ~ •••• 
EGU- Nini.stir>i.o da Fazenda: • •••• 
EGlJ- SEPLAN ••• •••••••••••••••••• · . 
EGU..-dASP • •••••••••••• , , , ••••·•· 
Eno. Fin(l.l!ccil'Oll ••••••••.•••• • · •. ~ 
Enc. Pztt:vidcnciários ••••• , ••• ;, • 
'!ranllf. E. DF e Nunialpios • ••••• 
'G.D.F. ••···••••••••••··•··~·••• 

;iJ;sPESA TafAL 

Z'-
• 20 

• 10 
22 

• 
9, 

~ 

6 

• l 
3 
9 

98 
•• 6 
281 .. ... 
?84 
428 ... 
•• ?9 

203 
149 

?O 
?6 ... 
60 

6q1 .. 
900 
10S 

4 

2~980 .2.980 

1.484 1.461: 
1.120 1.120 

J96 396 

3.519 hlli. 
13? . 137 
155 155 
204 204 
831 831 

1.690 ;1.690 
341 341 
161 161 

~ hlQ1 ill.illZ. 
129 . ,129 

14 . 14 
~1 .$1 

206 208 
122 126 

51 51 
6 6 

89 89 
.:.t'? 11'? 

'?8 '?8 
1'?2 1'?2 
265 . 255 

3.92Ô 106 4.026 
8,384 1.318 9.702 
6, 061 S17 8, 578 
1.63'? 13 1.650 

19,948 236 20.181 
·16.-285 867 .1'?.150 

8.841 8.841 
870 870 

li:·gz4 6, z24 
1.657 1-657 
s.uz3 2.aSo 1t.s1J 

'1.454 1,454 
1.291 1.291 

593 1. 4:M 2~ 089 
6.086 106 6.192 
1.897 1.89? 

10,631 1.241 11.8'?2 
8.336 8.338 
4. ?10 303 6.013 
1.243 1.243 

18.259 18.265 
30.5'13 30.5'14 

~.::: .aJ::. 
~ ~ -~ 

"· Inclu;i .ac:r,éscioos cm s~ldos OOncârios pela não cf.etiva.ção do g~to 
~'U: cômiss5_o Uc Pmgrnm::1,ç:io Fimmccira 

2.984 
1.464 
1.120 

400 

~· 

140 
l?S 
208 
841 

1.?1! 
us 

.1'?0 

~ ,., 
!4 

•• 210 ,.. 
•• 6 
96 

120 
?9 

l?S 
ZSi{ 

4.118 
10.068 
6,ps~ 

1.?48 
20.616 
1?.914 

?.269 
965 

5,·2'17 
1.736 

11.516 
1.603 
1.361 
,2.16$ 
8,734 
1.9li'! 

13.4?3 
8.l81 
6.9JS. 
1.348 

18.1169 
30.6?4 
. ·96,9 
2.649 

~-
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A Despesa de Caixa do"TeSquro. demo~strada pela 
ção·do g~sto. nO .biênio 77/78, eStã asSim discl'iminada:· 

utiliz,! . ·4 • 3 1 O Resultado de Caixa 

O RClatõri~ dà 'IGF~MF sinteti::r.a C· resUltado tie caixa~ ·d<? 

exercício- de 1 ~78 comparado ao· d:e 1 977; confone ~ seguinte qu.!. 
dro: 

DISCRI>!INAÇÃO 

DESPESA TafAL 

• Pagamentos de iu-
i\?s fl comissões. , • 

• Cota da Despesa. • •• 

• Dist:ribuiçá:o da ke 
csi:ta vincuZaàa • • 7 

• Fundos ~ P'D."tici 
pação •.•• ........ :-

• DiversotJ •• , •• ••••• 

TES'OURO NACIONAl,. 
Execução Financeira 

Despesa' de Caix~ 
1977 e 1978 

PAIITICIPAÇi\0 
197,7 1978 

1977 1978 
I I 

241.849,5 344.345,7 100;0 100,0 

4,9 - - -
125.'180~3 1?1.363,5 52~0 49,8 

88.519~2 128.439,.6 36~6 J'1,3 

20,296~8 34,4?2~9 ••• 20~0 

'1. 248,3 10.069,7 s,o ••• 
F.::mte: · Banco Central do Brasil 

Cr! milhões 

V,AR.IAÇiiO 
78/77 

ABSOLUTA RElATIVA 
. I 

102.496.2 ~ 

- -
45.683~8 36,2 

39.920,4 4531 

14.1'?6,1 69~8 

2,821~4 38,9 

ANO 

1S77 .......... 
1978 ........... 

TESOURO ·NACIONAL 

~ecução Financeira 
Resultado de Ca:i,xa 

1977 e 197.R 

Gasto. Recursos 
(a) Bfe~i-vo 

{b) 

242.893 241. sso 
349.218 344.346 

Font:e: Banco Central do Bra,sil 

Ci'$ milhõeS 

·Resultado 
de caixa 

(a.- b) 

1.·043 

4.872 

De acoz:do com o citado Relatório, .o 't'igoroso controie s~. 
bre a execução ·do gasto permitiu que. mais uma 'vez. n.os úl~imos 
seis anos, não· ocorresse defiait. de Caixa do Tesouro NacionaLt 
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O saldo acumulado dos resultados mensais de caixa, 

1 977 e I 978, estão assim discriminados: 

TESOURO N/\ClONAL 

nxc~ução ~ina,n~.::i'ra 
Resul taUo de Caixa 

Saldos Mensais Acumulados 

1977 e 1978 

ME S E S 

Janci_ro ..... .' •.••• ,· •••••••••• : ..... ~ 
Fevereiro • -· •• - ••• : .......... :; •• 
Mal"ÇQ .• · ... ~ .... ·• ·.·-.. ••• · .... ~ ••• ·~ • .-~ •• 
Abril .................... :: •••••.•.•••• 

Ma.io .-............. : .... ." .... -•••• -.... . 
Junho ••.• -................. · ......... : .. 

Julho ................ , .......... ·-· ••.•• 

Agosto ........... · .......... -.... ~ ..... . 

Setembro • ~. ~ ... ·- ................... . 
Outubro •••••• _ ..................... . 

N€lvembro 

Dezemhro ...................... · •••••• _ 

1977 

2. 247 

9.835 

7.487 

".6.874 

6.430 

1.858 

2.813 

2.247 

2.160 
4.~74' 

5.046 

'1. 044 

Cr$ milhões. 

1978 

5.460 

13.339. 

8.36.5 

13~589 

9.872 

7.976 

6.759 

2..,039 

2.152 

414 

S. 816 

4.872 

Fonte: Banco Central do Brasil tt Banco do Brasil 

Segundo observa o RelD.tÓrio da IGF-MF, "o quadl"o ev1'.den

cia qUe os n:aiores· saldos '[)ooi"tivõs têm se áin-iCe'nt:i-aao gel"ti1.ment'e 

nos pl"imeil"~s lhes-es do ano. Um fC.to importantt!l~ em. 1 9'?8~ foi 

não ocorrência· d':_ dt!lficitc nos riiífSes de ;juZhó e agosto ( eái-Ír;:ral'f 

ando o ano antel"ior }~ Bm,virt:,ude de as l"eBtrigôes do Imposto so-· 

br-e .: Re:nd~ descontado 7!._a Fo';1t'e~--t.•u•am .. sid0 l"eaZizãdas~ em 1.'0?8, 

1.ongc de um maiol" cDpa~o de tampo!'. 

Parece-nos qu_e', de íató, o melhor .a. f~zeT, para evi"tar 
d-rásticas reduções no .saldo dC Caixn na;quele .p.eríoUo-, "ê di!Crir- no 

tem:lo o' mont;::~~tc de dcvolJJç:Õcs do imrosto sobre .:'t. renda·, de _.:'orm"a. 

quC' a progrm11.aç:io de dispênc.lios -não afcite, s.ensivelmcn.te, aquele 

saldo, que deve-permanecer positivo. 

4.<1~ Programo.~; Lspcciai.s 

No capitulo _refe}.·<mtc ã Programação c' D9sempenho de Ga,i 
xa do Tcsouru Nocional, o Rel.,atório da IGF-MP destàca a execução 

dos PrOgramas Especiais, vale dizer, o Programa de Integrnção Na

cional - PIN e o Pr'og1·ama de Redistribuiçüo _d~_ Terr_as e_ de Esti'1n_g_ 

los à Agro-Indúst-ria dO!'fortc e do Nort.iCstc - l'ROTURRA.. 

A liberação ~os rccuTsOs paTa os- r~fe"tidos Programas, 

período 77/78. comparada com a·s previsões orÇàrnoentãrias corres'p.on_ 

den·tes, pode ser assim demonstrada: 

DISCllliiiNAÇl\0 

PlN •• - •••• 

PROTERRA .• 

TOTAL ······ 
=-

TESOURO NACIONAL 

Programas Especiais 

1977 e 1978 

ESTIMATIVA I LIBERAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA EFETIVA 

1977 1978 I 1977 197~ 

6.030 8.200 I 5. 375 7. 7.08 

4. ozo s. soo 3.403 4. 588 

10.050 13.7.00 j 8. 778 12.296 

.... --~- -
Fonte: Comissão de Prograr.tJJ;ç;ão- Financeira 

c $ "1'-" m1. noes_ 

VARIAÇÃO NA LlBE 
RAÇÂO • 78/77 -

Absoluta Relativa(\) 

2. 3-34 43,:4 

1.185 34 ,s 

3~-5i9 40,1 

.Tf';iS reClll'SÓS foram liberatlos f 1Ta diferentes áreaS, c.:_ 

.nalizados pai-a set::~res c projetos específicos, através c no :'l'llbito 

dos respect'ivos Ministêrios, observado um critério de distrilluic;ão 

para proj c tos. cujos objCtivos sócio-econômicos são clo.ss~r:ic.ados 

semelho.ntt:s. 

Como se oh serva no quadro acimo, as liberações n:lo at.in.

gcru as previsões orç:u;:('ntá-rio:s. Isto é cxplh:aclo,' no- Rclatfi.r.i.o da 

IG!;·MF', .pelo f:tt<• ·.:lc ~ ~ntrcg.:1 c.Toli rcct~rsos. "C'bedClCI!l' ~;; 'l'cai:::: 1te

cer::cl daden f·i.nurwei.:i•a:.; doe 'l;l•o;ic r.oG,- de !1cord~ __ com o cronog:amo de 

ca_dQ um_. sendo ~Ue todo~ oG-·,re<:-urCOs q,ccl,àÍI! j'tU.-indo aOc- deviàoc :b!!. 

neficiá'l'ioc~ naa dT:fe.rentr::ç; e~apa~: de seu desenva1.vimento". 

O qundro a· seguir aprcsen'ta ·a dc~tinação' dos rCcursos Uo 

PlN ,; 'do PROTERRh~ de acordo com. as áreaS ~ set~r~'s b~n~fici~dos ~ 
no pe'riodo 77/78: 

TESOU,RO NACIONAL 

Programa.:;, Especiais 

Entrega de Recurso~. 

Ú77 e 1978 

PIN PROTERRA 
DISCRIMI~AÇJ\0 

1977 1978 1977 1978 

Atividaaes Agrope.cuãrias .••• 171 75Z. 1.301 1.250: 

g;~~i~~ ~=~~~~=~~~~:::':::: 
161 220 41 23 

25 J .• 003 1 •. 330 
De.set!volvim~to Ul·Jxmo; ....... 245 128 1S8 471 
Educ:açiio ••••.•.. - .... .- ••••• ; ••. 154 186 30 67 
Energia ....................... 531 244 346 3(,9 
F.D.P.I. ··················· 14 
flNAM ••• • • • • •• • ••••• • ••••••• 120 3'29 
FlNOR. ••..••. - •••••• ·----~~-~· 470 686 
RJNAI .............. ····-··-··--

, 30 
lrrig_ação ••••••.. ; , , ••••.•. L 670 1.888 34 150 
Indústria e Sei".'iços ........ 26 169 38 
Mineração .................... ·- 18 59 
Projeto Ri\Dl\M.- .....•••.•.•• 90 

~~~~~-~~~~]~::::::::::: 29 30' 
173 405 ., 

Saneamento .••....••. 270 ~(;.2 2 i9 I 

Saúde ....... _ ......••••• .- ... -~~. 268 4;0 32· 51 
Troosportes ... , .. , •••••..•••• 1.006 1.5~.9 .406 716 

~ilhÕcs 

TOTAL 

1977 1978 

1.47~1 z. 003 
zo4 1 243 

).0281 1.33(.1 
403 598 
184 254 
876 593 

13 
120 329 
470 686 

23 30 
1. 754 2. 039 

26 207 
18 59 

90 
29 30 

173 499 
212 591 
soo 481 

1.412 2.234 

TOTAl ......... S.-376 7.708 3.403 4 •. 588 8.77812.296 

Fonte: ComÍ.!-$ão de llrograma·çno-Fin<Jnccira 

• Segundo CsCiarcdmontos constantes c.lo Rclutóric. da IGF· 

Mr:. boo. parte dos sct.oro.s aos quais f~ram destinados recu-rsos cl~ 

quelcs Programas encontrn-sc situada nas r,cgjões abnmgidas pelo 

Polouma:z.õn ia c P"Jlononlcste, confonuc ilust 1·a o ·scguirite quadre-: 

TESOURO NACIONAL 

Execução Financeira 

Programas E~peciais 

1978 

PROGRAl>lAS 
DISCRIMINAÇ.'\0 

POLAMAZONIA • , • , , • , •• , , ••• 

POLONORDESTE •......• _ •• , , . 

OUTROS ••••••••••••••••••• 

PIN 

1.195 

z. 759 

3. 754 

PROTERRA 

1.134 

1. .315 ' 

2.139 

TOTAL 

2. 329 

4. 0'74 

5. 893 

=====T=O==T==A=L==·=·=·=··=·=·=·=··=·=k---==~-~7=,-.7~0~8=·=--~=-=-~--4-.5-8-8---~9~ 
Fonte: Comissão .de Programação FinanceiTa 
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V .. ORÇAMENTO. 

Convêm que, nurna abordas:em int~odut~ria .desta parte .íun-' 
damental das COJ1.tV.s ora examinadas, falemos·, em linhas gerais, do 
sistema onde se insere o orçame:rito, com vistas sobretudo à melhor 
compreensão dcs aspectos ·que serão adiante analisados. 

s.l o .Binônlo Planejan:.ento·Orçamento 

Podemos dizer que o orÇam.ento ê :um- dos·· coniponenies esse_!! 
ciais de um processo interativo, ou .um siStema integrado, de plan~ 

jumento. 

Não prricis:ar!amos: recorrer u.os especl:.tli"stas em finanças 

para uma definição clara e cOrreta de plane_iamento. Basta um con
ce~to simples, e ·contrado nos léxic.os, que· esclinecc trau.r-!'a de 
11e~aboração~ por et"ii"pas~ eo:1r basec-. ;, ... .:cnicas ( es.peciatmente no aa!!!. 

po sOcio-cconômi:co )~ de pZanos a programas~ com objetivot; âefini

do!J" ( "Novo Dicionário AuréZio_", Edit~?ra No.vp. Frontoird, Rio ,Ia. 

lldição. ) • 

ll:mbora. elaborado por etapas. e.sta's constituem partes i,!! 
tegrantes de um todo indivisível e~ .po'r isso, deve-s~. entender o 
plancjalhçnto como uma atividadc dinâmica, ~constante e c'oniplexa, na 

medida em que so concretiZa, cxatamente", · pOY. Planos e pr·õ&:ramas, 
voltados à·· consecução de dirctrizes e meta.s globalmente definidas. 

g n~stã perspectiva que devemos interp:ret;ar o;; ma_ndamc,:l 
tos const:í. tu_cionais do art. ? ", . i tens V . e ,x"IV ~ onde· s~ preVê a CoE! 

petêm;ia da Uní.:io p:;tra 11pZdne;jal' a pro.moVel' o aese·nvozt,imento c a 

seg-urança nacionai"""S" 11estabeZeael' e executar pZanps naeionai~ de 

eduCação e dP- eai:de 1 bem coir.o plano~ ;.egio?t_ai;; de desenvoZvimentorr. 

Destartc, c<:~ h e à União. promovc'r o dcsenvolvinÍento nacional, a. "tra
vés do planejamento, quer a nível global, como _no âmbito setorial 

e atê regional. 

No mesmo sentido, o art. 79 d9 Docr.eto-lei n9 200, de 

1 .967, determ;i.na que r' a ar;ão governamentaZ obedecer.á a -p"la~:tejarnen-
. to que vise a"promovel' o dasenvoZVimento ec~·nõmi:ao--sociaZ do Pais 

e a segur«nça na.:1ionaZ~ no:r>teando-.se segundo pZa.nos e pPogramas e

laborados na foxoma. do PituZo :!II~ e ~ompreende:rá a eta.boxoação e 

atuaZização dos seguintes· inStxoumentos básiCos: ·4) p"lano"'- gexoat 

de .goVe':"no; b) p'xoogPama8 gerais~ seto.riaiC. e regionais~ de .dura

ç"ão pZurian!-!al; c:J orçament'o-programa anuaZ; ti.) "prpgramação fi. 
ncmceixoa d$ dasemboZso 11 • O titulo III, refcrldp no textO, abl."émge 
os artigos 15 a 18 do .citado D~?creto-lei, dispondo especificamente 
sobre pl~ncjamento, orçamento-prosrama e pro-gramãçâq financeira. 

I! oportuno destacar duas dessas d.i~J:losições do 
III do DecretO-lei n9 200/67· 

'I_'ftulo 

11Art. 16 • ..! Em eada ano ~;er5 eZab~l'ado um orçamento-pro-

grama, que porme~to~i .. arã a ·a tapa âÕ p::>og':r>cma 

plul'ianuaZ a ser r:eatizada no to:r:az>c'Íaio segtdnte e que 

:;crvirá de roteixoo à e:r:eaução coordenada do pPograma a

nua.Z". 

"APt:. 18.- Toda atividade df!.Vc!'á ajustaxo-se à progl•ama

ção govcJ•aamentat e ao orçam~cnto-p~og"l'af!!a, e. 
otõ compromissos finan'eeiros só pode.rão ser assumidos ,em 

aonsonân(:ia com a prv{J:t>çunação 'finan·ceira de desembolso". 

Essas normas nos mostram que toda a atividade g:OVE'r'la~C.!! 
tal se assenta numa estrutura e se distribui nU:n sistE;ma harmôni
co, consubstanciado num processo integrad"o do binômio plane)~n.1ent.2_ 

-orçamento. 

Aquele, constitui a ação coordenada ·do Governo, sendo a 
expressão, por assim dizer, qUalitativa da estratégia global e das 

di:retrizes e metas nacionais, setoriais e regionais. 

Este, ê ~·quáii.tificaç·ão.pl~~i.anual e a:nuil do p~anejame.!!_ 
to, consistindo n:a expressão :ri~anceira .. do::: programas, projetos ·e 

aúvidades especificamente discriminadas. 

S.Z.. Os Planos Nacionais de.De'senvolvim.ent9 

Dentr.e os instrumentos bâsicos de açao g:overnam~ntal, pr~ 
viStos no citado art. 79 elo Decre~o-lei nt> 200/67, temos,. em, pri~ 

meiro lugar, o plano-geral de governo. 

A este correspondem os- Planos .Nacionais de· Desenvolvimen 
tO, que figuram n~s atribuÚ;ões do .Congresso Na.cional para sob r;· 

eles dispor, com a sanção cio PreSidente da Repíiblica ( krt. 43, IV~ 
da Constituição ) , observadas as normas pertinentes, estabelecidas 
nos Atas Complementares nt's 4-3 e 76, ambos de l 969. 

Esses Planos, .elaborados pelo Poder Executi:.;:;o e submeti 
dos ã. d"eliberaçáo, do Congresso Nacional, têm ~raçS:o igual ã do 

mandato do Presidente da RepúbJ.ic;:~., devendo ser apresentados sob a 

forma de diretrizes gerais de desenvolvimento' definindo objêtivoS 
e políticas glO:bais, setoriais. e regionais. 

5.2.1 O I P~D 

·o t Plano Nacional çic Desenvolvim_cnto, elaborado. e apr_2. 
va.do para o péríodo 1972/7.4, nos termos di Mensagem que o encami
nhou ao Congresso, ·procurou. definir, de uma forma global, a· estr_!!: 

têgia do. deSenvolvimento brasileiro, objetivando me.nter o cresci-
mento a taxas elevadas e propiciar a construção ·ae uma sociedade 
desenvolvida..' Ao ~esmo tempo, fora·m estabelecidos os princípios 

que permiti riam a consolidªção de uma 'economia moderna, competi ti
va e dinâmica, embasada na maior eficiência do setor públi~o e na 
maior solidez, tecnolÓgica e financeira, das estruturas empr..:;-sa-
riais. Outro dos objetivos fundamentais do I PND foi o de propor 
as bases para se ·efetivar a, Integração Nacional, que traduzia· a 
preoc:apa.ção com O desenvOlvimento do Nordeste e a conquista da Am~ 

zônia. 

O do
1
cumento se divide em duas partes. que abrangem as d_! 

retrizes gerais da ação governamental. 

Na primeira parte, encontramos delineado o Modelo Bras_! 
le.iro· e a Es.tratégia de Desenvo.J.vimento·, definindo, d~gamos assim, 

estaticam<'"nté, os grandes· objetivos naciCinais. que se resumiam nos 

s~guintes: 

a) "colocar o ErasiZ~ no espaço da uma geração~ na cat!!._ 

goria dçxs naç"Ões desenvolvidas"; 

b) "dupZica!', até 1 980, a renda per capita ão BpaaiZ 

em comparação com 1 969 ) , devendo verifi'ca:z>-.se~ para isso~ cref!_ 

cimento aNual do P:t>oduto Interno Bruto equivatente ao dos úZtimos 

tl'êS anosu; 

c) "eZ(;<TJCtr a economia~ em 1 fJ?tJ, às dimeneõcs reDuZtan

tes de um crescimento anuaZ do Produto Interno Bruto entre. 8 e lOS 

. • ·~ mediante: 1) aumento da ta.:z:a de_ e.l:pansão do emp'l'ego até 

5~2·%, em i !i?4, com uma ta::ca média. de 3~1:1:, no periodo 1 9'10/:1974; 
2) redução da taxa de inftação~ roarmiti.ndo alcançar-se relativa 

estabilidade de pre~yos, ou .seja. ta.'M de inf~ar;ão da ordem do 10% 
ao ano, ate o final do mandato do atu.::Z Gove~no; JJ politica ec~ 
nômiCti. inte'l'nacional. que acelel'e o desenvotvimento do P.aia~ 

pra;jut~o do cont:rooZe progreasivo da in[Zação". 

sem 

Foi aí definido o modelo económico de mercado, voJ ta do 

para a 'rfoz.>mação progr>e·esiva do mercado de consumo~ fundando-ao 

t~Z mode to na aliança entre GoveZ.no e setor pZ''ÍVado~ entre a União 
e os Estados", onde se pretende o fortalecimento da empresa priv!_. 
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da nacional para competir em condições iguais com a empre.:;a esti-a!!. 

geira, inclusive naqueles set.ores de tecnologia mais sofi:3ticada. 

/\'esse contexto, nbre-se um capftulo especial ã "es<,}:'até 

uia econômica exteprw", que visa a integrar o Brasil ;a ec.onomi; 

mundial, de modo a favorecer um crescimento econõml.co mais rápido. 

Para alcançar esta meta, o I PND destacou os seguintes campos de 

atuação: 1) estratégia de exportações, que jã previa como ponto e~ 

senclal a diversificação de nossa pauta de exportações, est.imulan 

do uma saudã\·el competição de produto.:> manu!aturados e minérios co; 

a posição que o ca.fê ostentava tradicJ.onalment..:.i__2) incremento da 

participação da empresa est-rangeira no esforço brasileiro para coE_ 

quistar os mercados externos, s~guindo~s~. a ol._.i.entaç-ão traçada, e~ 

pecialmente no que se refere ã-prioridade de investimentos <las á

reas de tecnologia mais ref~nada, com o cuidadO de se evitar a co!!. 

corrência da empresa estrarigeira em setores m1de a emp:i:-esa nacio-

nal tenha revelado apreciável know-hoH e· capacidade de investir; 

3) manutenção de uma posição bem definida, contrá-ria .ãs tendên-

cias protecionistas dos países desenvolvidos, pleiteando-se que as 

nações mais desenvolvidas não criassem obstáculos adicionais, ta ri 

fá rios ou não, ao esforço de. cxpo'l.·i::ã.Ç1(ó dos países eril descnvoivi:

mento; 4) conduç5o de uma polÍtica de dÍvida e~terna, de s~rte a 

"manter sob e.;.ntl'VZa o total do enditn:damento 'e miniJ::···"'a}:' o grau 
de. vulnaroabilido.Je da economia em relação ao. &ri.ditH:dar-rante fl:ttep

no"; .5) fortalecimento da politica de absorçãO de tecnologia. que 

at_enda aos interesses nacionais de recepção da tecnolo~i~ _ traüsf~ 

rida parn. o Pn.Is e da râpida adaptação e elaboração de · tecnologia 

própria. 

Ainda nesta primeira parte do I PND, encontramos as dito 
trizes da PolÍtica de Integr~ç<io Social, fundamentada 'cm sete pon: 

tos princip.üs. 

Na segund.a parte do documento. são apl-ii-sentadas as li-

nhas gerais da execução. da estl-atêiia-, que Compreende o pro_g:rama 

de investimentos, a polftica cientffica e tecnológica e a política 

de emprego e recursos humanos. 

5.2.2
1 

O II PN'D 

O II Plano Nacional de Desenvolvimento. formulado e apt'2_ 

vado para o pcrfodo_l 975/1 979-. é o que nos interessa mais de pe_r 

to, po:is abraJlge_ o exercício financeiro de 1 -978, aqui examinado. 

Se a carae;terísti.ca salien"tc do I PJiib foi o otilnismo qu! 

se eufórico, resul tanto da conj u"ntura favoráVel ao nos:;o desenlfol

vimen~o acelerado, o me.;mo não sa pode dizer em relação ao II PND, 

que mostra um certo comedimento de expectãt:iv.s.~. sem significar, 

com isto, que seja um documento pessimista, pórém realista diante 

da nova situação mundial que se apresentava desde então. 

O item 4 da l>lensagem presidencial, enviada ao Congresso 

em 1 974, é bem sintomâd.co dessas preocupaçõ'es. Eis texto: 

"num momento de pal'ticUlaP corrrpZe:ridade. da economia- e da socieda

de., mundialmente., quis o atual Gove:t>no dirigW,:..se a /IlaÇão aom es-p{ 

rito de f:r>a.nqueza a !'"alismo~ Mas -se~ abrir mão da tarefa ambici~
sa de p1•opor a todo!J. os brasileiros um novo e maior es/oY.-Ço pã:J.a 

supepar a dú:târicia qua nos .ll'l?paroa do pleno ·aesei?.')ol:•-i.mento,. cons~ 

lidando e rtmptic.1do os resuZtqdos qu" o Pats te"m alcançado~ ;,esses 

dez anos de Revolução". 

Form:~ltnonte, o II Plano foi mais coinpleto e detalhado do 

que o I PND, divillJ.ndowse cm quatro rartCs, das quais registr-are

mos os aspectos ma is importantes, no interesse das cunsi~'eroçOcs 

gerais <.leste Relatório e Parecer. 

Na primC'iru parte, após uma s~ntesc das c-onquü.tas econ§. 

micns c sociais, -rcv<"l <U".t-se as preocupações r:onL'oS --nov-oS tcmpus. 

const:ltado o fato de que os acOn.t.cclmcntoSr:tundiais atingirum 

Pnís em plen;;. e-xplosão de cresclnwnt.o e no irJpuho de constnu;ão 

de uma economia lnJustrial moderna. 

Eram os primeiros efeitós da crise do1 petróle?, que, um 

mundo caracterizado por uma promissora distcnção politica, pl'o o

cava os pr.imeiros sindi~ de instabilidade é'Conõmica. aíetando 1 r..Q. 

funda-mente as ba~es da -ª._Ociedade industrial. 

Nes~e quadro, res-ta vã- ao B-r3.sii ajustar-se às novas cir

cunstância:$-, para o que a taref~ principal seria a de enfreil.t.ar a 
crise de energia sem prejuízo da estratégia que deveria levar 

Pafs, como sociedade industrial, ã condiçãO- de potência emergente. 

Segundo o docui:nento, na prática i.sto significaVa:. 

"- mant-er o c-rescimento ac.?lapado dos últimos anos~ 
ta;J;as de aume">'!to das opor-tunidades de empr-ego de mão-de

-obra super-iores às da década ·pas8aaa_,. que ;já superar-am 

à· do ·crescimento d'a mão-de--.obra que aaopre ao meraado de 

trabalho. 

- reafirmar a poZ{tica de contenção da infla~ão pelo 

método graduaíista. 

- maater em !'Ellativo e qui Z!brio o balanço de pagamen

tos. 

-'- re"aZi.a:aP politica de meihopia da distribuição de re!!_ 

da~ pc.~soaZ e regional, silrlu~t(:!.nea'ltente com o arePcime!! 

to eaonõmico. 

- preservar- a es-tabilidade social o politica,. qssegurg_ 

da a pazoticipa~ão consciente das a~aeses proodutora.a., doa 
trabalhadorea e, em gepa~ .. de todas as cata.goria:;· vitais" 

ã:o, desenvolVimento nas BUQS difePantitS manifesta~Ões. 

- realizar o desenl-loZvim"nt~ sem detBPioração da qual:f. 

dado da vida, e~ em paPticu.ZlZr_, ~rorr; devasta~~o do patzoi
mõitio de reC:ul'sos natuPais do Pats 11 , 

Com: t-:iis ob)etivos,. o II PND formula a estratégia de d~ 

senvolvimento, a ser_executada em cinco frentes de atuação, a sa
ber: 

1 - consolidar uma economia: mode!'na. abrangente dos se 

tores e •áreas de todas as regiões da. Pais, particularmente em rela 

ção a indústrias básicas. desenvolvimento -cientifico. e tecnolõgi~:;
·e .i,nfra-estrutura. de energia, transportes e comunicações; 

2 -ajustar o Pais ã nova-situação da economia mundial, 

com én~ase na redução do consumo de ene;rgia paralelamente ã expan

são das fontes internas; manutenção do suprimento dos insumos in 

dustriais básicos preferentemente de 12rodução riacional; incentiv-; 

ao fornecimen.to· de alimentos e matérias-primas ao mercado externo; 

e utilização intensiva de formas alternativas de energia abundart

tes no Pais; 

3 - manter a continuidade d·o processo de integração n:-._ 
cionaJ., para melhor proveito econômico da utilização dO universQ 

brasileiro; 

4 - expandir o desenvolvimento social, a fim de favore

cer o aumento de r~ real d_e todas as classes e e:liminar, a cu_;: 

to praz.o, os principais focos de pobre_za., s_obretudo em regiões dO 

Nordeste e na periferia das grandes cidades; 

5 ·- in!_egrar o _Brasil na economia mundial, abrindo :per..ê_ 

- pecti.vas de melhores resultados advindes :l.o mais proveitoso rcJ..a

c:Lonamento entre r:tfses dos diferentes blocos, 

Na segunda parte, cuida-se de grandes temas,. onde se des 

taca a· polftica de energia, para a qual foram estabelecidas vária~ 
dirctrizes,Uada especial priorida~e ã redução da dependência em re

lação a fontes exte!"nas de energia. 

A_ estratégi~ prevista pa·ra. tal redução inclui: 

.::.) pyogr~ma intensivo de prospecção ( na plataforma, em 

ãreas sedimentares cm terra e no exterior.) e de produção de petr.§. 

leo; 
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b) desenvolvimento do programa de xis'to; 

c) programa de eletrificação de ferrovias; 

d) programa nacional de transportes coletivos; 

e) produção de ilcool para adição ã. gasolina; 

f) int~sificação do uso de carvão. particularmente com 
1:i1i.s 'industriais. 

g) realismo na politica de preços de ~erivados de petr.§. 
leo, seguindo-se a determinação de ·eliminar os subsídios; 

h) desestimulo ao desperdício. e ao uso supérfluo de' CO!! 

bus ti veis, para O que eram pre,;.istas medidas de r_edução dos limi
tes. de velocidade dos veiculas nas cidades ·-e nas éstrad~; e 

i) introdução de tecnologia destinada a econom~zar ener 
gia_ especialmente na indústria e em áreas de i~fra-estrutura. -

·A terceira parte do documento trata das perspectivas do 
c:teaenvolvime,n.to atê o final dos anos 7.0. enquanto na ·qu~rta parte 
o !I PND apresenta a dinâmica da estratég,ia governamental. no que 
conct:rD.e ao Programa de investimentos e ap~io ·financeiro dos b;n
cos' oficiais, aos instrumento~ de ação econômica, a empregÓ e re
cursos humanos~ à política cient!fica e tecnológiea e ã ação · adm! 
nistrati'va. 

'Dent.~e: os instrumentos de ação econômica, interessa-nos. 
ilqui, resumidamente, alinhar as definições básicas da polít'ica fis 
t:al, e o.rçameiltâria, para. nas oportunidades adequadas, examiná-la; 

r1t1camen'teo .. 

Assim,· foram fiXados os seguintes pontos dcss!l política 
e'liminaÇão do dêfic'it do Tesouro,; liber·a:ção automâtiéa de do.ta.., 
ções; . controle da participação dos dispêndios públicos no. PIB: 
prossegui~ento do esforço d,~ liberação tiibutãr.ia; aperfeiç_oainea 
to d9s iiDROstos sobre a. renda, 'produtos industrializados e ~:"CC'Ul!_ 

ção de mercadorias; controle dos Fundos de Participação e do ·endi 
Vidamento dos Estados e MunicÍpios;. prosSeguimento da poiíticaTr; 
fererite aos· acordos internacionâis de · eli"'-inação da bi tributaçiio ;· 
e aperfeiçoamento das relaçÕeS fisco-contribuinte. . 

5 • .3 . O Orçamen'tb Plu.ria.nual de .. Investimentos 

Prosseguindo na análise dos instrumentos básicos de pl,! 
~ejamento da açij:o governamental. é de ver-se agora os programas g!:. 
rai.s. setor_iais e regionaiS:, de duração plurianual. 

Esses programas constituem o Orçamento Plurianual de I!!, 
vestimentos~ qu~ é outra .etapa do sistema inte;rado .planejmnento

-orçamento. 

De JlCordo c~m o art. 60, par~gra;o ú~ico, e art~ 63,. da 
Constituiçã~. as despesas d~ capital, q~e.nos termos da ·Lei n 9 

·4'r320, de 1 964. consistem basicamente nos investimentos. obetiec!:. 
rio a orçamentos_ plurianuais, qu'e .também incluirão dofações para a 
execução dos planos de valorizaçãO das· ie&'iõeS- menos deSenvolv~

das. 

Por força do Citado art. 60, parágrafo- único, da ·const! 
tu~ção, o OPI sc.·á re8ido por lei complementar,' Nesse sentiG.o, à 
Lei Complementar n9 3_. de 1 967, di~-:Íplinou a matéria. s~n~~ po~ 
teriormente ievogada pelo Ato Complementa;- n'i'. 43. de 1 969, o qual, 
com as a1teraçõ~s do Ato Complementar· n<? 76·, de 1 9_69, passou a r~ 

.kUlar o assunto. 

O art. 59 do referido Ato Complementar n9 43 dispõe que 

"roespeita.Ciaa as diretri~es e objetiv'os do ~Z:ano Na~f.onaZ de DeaeE. 
voZ:vimento_, o Orgamento PZ:urianuaZ: de·:z-nvestimcntos_, que abr·angerã 

pel'lodo de três anos_, considel'ará e~r~Zu8ivamente <is desPes·aB de CE!_ 

pitaZ''· Como se observa, esta norma reitera o carãter harmônico e 
interàtivo, CQnforme se vem frisando,. do binômio planejamento-orç!. 

mento. 

O conteúdo_ do OPI está previsto nos parágrafos 19 e 2" 
desse mesmo art. 59, correspot;Ldendo ã "rel~ção das despesas de cap_! 
tal e indicação dos recursos. ( orçamentários e extraorçamentãrios) 
anualmente destinados a sua e.X:ecu_.ção i' _incluindo oS financiame11tos 
Contratados ou previstos, de origem interna ou externa. Por outro 
lado, o OPI compreenderá as. despesas dê capitaf de.todo"s .os Pode
res, Orgãos e Fundos, tanto da administração direta quanto- da ind.!_ 
~et~_. não _incluídaS somente as entidades que não recebam subven-: 
ções ou transferências ã. conta do orçamento. 

Fixado, desse modo, o conteúdo e o período de aplicação 
( prazo trienal ) do OPI, podemos verificar ,que ele se aproxima 
muito mais dos Planos Gerais do Governo do que c orçamento anual. 
Esse dado mostr~ que o OPI_ te:m_ a característica de ser um orçame.!! 
to- prognmãtic9, diretamente vinculado ã ação gov:ername:nta1 ~e d!:. 
senvolviment-o econõmico. na medida em que quantifica e direciona 
os investimentos plurianuais. 

I:sso implica uma distinção fundamental entre o OPI e: 
orçamento-programa anual. Enquanto um é, digamos, diretivo e PT.Q. 

gramático, n~ sentido -de estabelecer limites globais ãs despesas 
de capital, o outro .é de execução. 

De·Ssa distinção, provêm uma dUpla conseqUência: primei
ra, a de que o OPI é executado pelo orça.~.ento an'Ual, a cada ano, 
e, segunda, a de que os limites das despesas de capital, lã fixa~ 

dos, sejam aqui rigor-osamente respeitados. 

Não ê outro o· !ientido da no-rma contida no art. 16. do 

Decret-o-lá n'l' 200/67, transcrito n:~ item 5.1 acima •. 

~ara o ex.ercício de 1 978. o Orçamento Plurianual de 1~ 

vestimentos é o aprovado pela Lei n'"' 6 485, de 06.12.77. que e.st,! 
ma pai-a o triênio 1 978/1 979 despesas de capital no montant~ de 
Cr$ 564 uS 854 ooo_,óo ( quinhentos .e ses_senta 'e quatro bilhões, 
quatrocentos e quinze milhões, oitocentos e. cinqUenta e quatro mil 
e;ruZeiros ) • a preços de 1 978 ( art. 19 ) • 

Pelo art. 2'"', a distribuição dos recurso.s destinados .. ao 
:t;inanciamento das -despesas de c"apital do exercício examinado, está 

ass-im pre_vi~te · 

ESPECIFICAÇÃO 

L RECURSOS DO TESOURO ........ . 

1.1 Recursos Ordinários ••• 
1.2 Recursos Vin:cu1a~ós ••• 

2. RECURSOS DE OUTRAS FONTES •• 

T ·O T A L 

l-..4. · O Orç.:lmento-Programa 

o 

120.571.600 

24.232.364 
9~.339.-236 

57.610.358 

lt8.181.958.' 

Em Cr$ 1 ooo .o o 

1"0TAL DO TRISNIO 

564.415.854 

A importância fund.:lmental do orçamento-programa',·como in_2. 
trumento de ação-do Governo. pode ser constatada. em. primeiro 1.!: 
gar, por constituir ele um do_s termos do binômio planejamento·or.ça 
mento, que aqui estamos· examinando e, em :5egu~do lugar, essa :i.IÍLpo~ 
tância se e-videncia quando levamos em con~ideração as funções de·
s.crnpenhâdas pelo' orçamento . 

'fais. funções, hoje, Ctlnsistem não .apenas na clássica pr~ 
Visão e fixação da receita· e despesa, mas· sobretudo na integração 
coordenada dos ~eios .fiminceiros c-om _os quais o Governo· atende ãs 
neces.s.idades públicas, ao mesmo tempo em que viabiliZ-a .~ua a~~o 

econõffiica e· social. 
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Portanto, a lei de meios, expressão tradicion~:llmente CO_!! 

. sagrada para designar o orçam~nto, não const.i:tui mais aquela Sim
ples esquemati2ação cc-ntâbil dos meios finan~eiros, q_ue vi.sava. 

espec-ial, a pi-opiei. ar o controle político do Legi~la.ttvo sobr~ 
ativiC.3de financed::-a do E::::taçlo éx.ercldn !?elo· Poder :E:xeCuf.iyo. 

I! de ressaltar., a "propÕ:'>ito, que a atividade fin~nr.eirá 
do Estado, coma- vista pela Ciência" da:s··Finanças, carac.te:d:ta-se cg_ 

mo at.i.vidade-fim. Porém, com o deSenvol..riinEln~o" do Est.:.d~ interveg_ 
cionista, a1uela atividade -passou a ter Ulll.a outra dimel;l,são~ emineg_ 
temente política, de atividade-meio. Esta, ·no "âmb:i:to orça,inentá

rio, se manifesta no carãteT pi-ogTamãtiCo do oTçamento. 

O orç:t~rnen'to-programa distingue-se, pcis, da tradicional 

lei de meios não tanto pelo conteúdo, embora sci possa adTnitÚ: que 
o conteúdo farma"l!stico do.or"ça.mento tenha, também, sido alteradó 

com a i-ntrodução de nov~s têcnicas orçamentãd:a:s ,, màs ptincipalmen_· 

te pela diversifica-ção ·de funções, :a. ·p:..f"tir·· do ..momeh.t':' cm que ele 
se· insere no sist~ma intcr<Jtivo de ~ção gove'rtiàmcintal plancjaJa. 

Logo, além da função de instrumentar a fiscalização poli 

tica, o orçnmento~programo. desempenha li\TI papel decisivo nn. própria 

ação adm.inis·;;-rativo. do Governo. não ·só como po.T-tc !Lt.udamcnt;~.""!. da 

engrenagem de pl:mcj:~.mcnto a que tod<~. a ativi_d..adc plib!ica .cst.i ho-. 

jc vinculada, tombém córilõ in"strwncnto de u~d cfctiv,;~. ã .. ç5o ct·.,.mfmi

ca c social, n<l mcdidu em que via.bilizU a execução de planos e pr.2 
jetos em todos QS setores d:~. atividadc gov.e-rnamcntal. 

Outro niio é o.· s"entido da norma const?.ntc .elo art. 18 do 
Decreto-lei n9 200/67, que transcrevemos no item 5.1 supra, pelo 

q~al toda a atividade pública deverá ajustar-Sé Ç. pro&ramaçãO go
vernamental c ao orçamento-programa. 

s.s O Orçamcnto~ProgTama Anual 

A expressão orçamento-programa foi iritroduzida entre nOS 

pelo Decreto-lei n~' 200/67. .0. referido textO ~egal emPrega, ém 

dispositivos diferentes, oro. aquela expressão Simplesmente, ora O.!:! 

tra, mais específica, correspondente ao ~rÇ"amertto.-programa anual. 

Embora pareçam "significar coisas distintas, na verdade 

as duas expressões traduzem n mesma r~alidade, isto é, a de. ·que .o· 

orçam~nto anual. é o mesmo orçamento-programa anual de que tratd o 
citado Decreto-lei. 

Não hã~ ptds. qualque-r; justifi"cativa par<: uma suposta 

distinção entre orçamento ( simplesme11t.e 1 e Orçamento-programa. O 
qUe dá: o _carãter de orçãmeJito-programa ao orçaril.ent_o ê precisamente 

sua integração cm todo o sistema de planejament.o. ,Po-r outr;:ts pal:! 
vras, na medida em qu"e o orçamento integra o proce§so de planeja:. ·

menta adquir.e sua natureza programática e se transfOrma no orçame.!! 

to-programa. 

Destart.e, o orçamcnt.o-prostrama anual a que se rcfer{': o 

Decreto-lei nl' 200/67 ê ·o mesmo orcan1ento anual preVisto eril alguns 

dispositivos constitucionais e em outras .d,ispOsiçõcs da legislação 
pertinente. 

Assim é que, por exemplo, qunndo o art. 4.3, II. da Cons

tituiç.:io, determina que ao Congresso· Nacional cabe dispor sobre O!:_ 

çam.·ntc a1wa~ e p7.t<l"ianuaZ .está,. implic:ltnmCnte, referindO-se no 
orçamt·nto-progrnmu, pois o contexto .abrangente do o.rçamento anual 

e plurianual, é o Uinômio plancijam~to-Orç;.:.uit:D.ta·-:-·quC, afin8.1, rl'ã 

espccificida.d(' programãtica ao orçamento. E, aliás, a interpreta

ção não pode na !;C!T outra. uma vez qu~ é a pl-õPria Consti ttiiç3o que 
constitui o f1..1ndamento de validude do orçamento-programa. 

Da mesma. forma, dev~mos entender os dispositivos da Lei 

n 9 4 .320, de i7 d~ març_o de 1 964, tod::ls aplicáveis ao o!"çamenta ... · 
pro~rama anual. 

5-. 6, Princfp1oS -orçamentâriQs 

. Como se .Sabe, não -~xiste uma :tõrmÜla oTçamentãria de ace_!: 

tação e aplicação interniicionaL Cada pais adõt"a., em. geral, sist_! 

ma ·próprio de orçamentação. 

Não-obstante, a expedência e o desenvolvimento da ciê!! 

cia das finanças em alguns países, como a França e a Inglaterra .•. 
prOpiciaram o es"tabelecime,nto de prin"cfpios oTçamentãrios bâ~icos~ 
que se tornaTam piincípios cientificas. clãs.sic;.os. posteriormente 

absorvidos pela legislação e t~ansformados em "principias norma ti-

Desses princípioS, três são realmente t-radicionais e· e.!. 

tão prese:O.tes nas."classificações de todas os autoTes. Tais são os 
da unidade,: univeTsalidade e anualidade. Esses princípios não ·sã 

estão comumente prev~sto,s nas ClassificaçõeS doutrinár-ias. como. 

inclusive, constam ·expressamente de textos legais. que assim os er_! 
gcm a categcria de princfpia-s normativos :undamentais de toda 
Sistemática orç~me,;tária. I: o càso, por exemplo, da art. 2 9 ~.i-a Lei. 
ril' .4 320, de l 964, ao dispor c:'fue "a lei do ol'çamento oontel'á a qi.!. 

Cl'1:minação ·da receita e· despesa de f~:r>mo. o. evidenciar a pc.tttica. 

e~onõmi.ca, financeiN:t. e _q· programa de tl"abaJ_;o do Gove:rno, obedec:f 
dos· -os pr>7"ru:'Ípios de ·uniâade, 1mit.•Gr-sa!i:dade e anualidade"~ 

Entre nõs,. os clássicos" Aliamo.. r Baleeiro e Alberto: Dcod~ 
to .se preocuparam mais com o tcm:l; cmhora adotando uma conc<:!pção 

um pouco tr.:~.dicional. Jâ autores como Geraldo Vidlgal, José Í'a

ciulii, ClÓvis de Andrade Veiga e Fernando Rezende ( estç caril Ulll:l 

ética eminentemente eC.o:p.Õmica do fimômeno financeiro ) não se d"etj. 
veram n_o exame aprofundado da questão. _ 

A nosso ver, quem melhor aborda o assunto é· José Afonso 

da Sil.va, que s"e :estende cont muita clareza e lucidez sobre ·a con

teúdo e pfincí"pio"s do oTça!Ttento-prdgrama ( "O:rçamento- Pr~gráma 
nO Br-asil;": Eçlitora Revista dos Tribunais~ São Paulo, 1 973, ·pâgs; 
104 a 159 ) . 

Extraindo aquilo que nos parece essenc~al, sobretudp t:e1! 

do em v.l.st.a os finS deste Parecei', podemos relacionar os dez prin

CÍpios f~ndamentais âo orçamento-programa: unidad"e; .~niv~:::rsalid.!_ 
de; anualidade 1 legalidade; exclusiyidade; programação; e·qui 
lÍ.brio; especificação;· não afet::i:ção· da receita; e publicidade. 

Esses pTincipios, emboTa distintos, se inteTcomuni.cam de 

forma• a compor ·um sistema de principias interdependentes, conforme 

se ver:..ficnã da ariâliSe de cada·~ deres. 

1! bom ·sa!icntaT .• cm tempo, que este dispositlVO da 
c~onada Le:i. n 9 . 4 320/64 deixa bem cãractcrizados os aspectos· pr.o

-gTam~ticos que dcf:i.ncm a natureza do orçamento-programa. conforme" 
analisávamos nos dois itens precedentes. 

Mas, voltando aos princÍpjos orçamel").târios, auto't'es 
que buscam. uma <:::las.sificação, atê ]llesino simples enumeração, desses 

prind'pios, .d.ivergem bastante; nãO apcima"s efil""i'elaÇão aos critérios. 

·Cl?-ssl.ficatórioso tambêin cóin referêD.Ciá aos piõprios princ.íp:ios. 

Desse modo, encontram-se inúmeras ciassificaç5es, tanto 

em doutr~na estrangeira,· quanto em pouco::> autores nacio-nai"s. 

O q_u:e ;poóe. explica-r, em parte, a"s -divergê:D.cias · existen
tes a resPeito, ê o fá.t·o de haver um' certo desprestígio do.s referi 

dos princTpiOs, qUe costumam: se-r" violados na exPeriência orçament~ 
Tia, como r:eConh~cem algu~s finã.ncist~s. Outra razão que, possi: 
velmerite, justificaria a falta -de "unanimidade classificatória cozi 

sistiria na ausência dci critérios seguros que permi tis~em distingui; 

os princípio-s aplicáveis ao ~rÇamento tradiciorúil, daqueles ãclaPtã 

·veis ao c.oncei"to de orçamento-program~, para, afinal, adequar· un; 

e ou,tros ã ;ealidade :::ient.Ífica e legislativa da. sistemática orça
mentária atual. 

Pode-::;e pensar que o assun.ro não chega a ter releVância 

de monta, que mereça maloTes conside.Tações. ,Ao contrã;rio, .é de 
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grand,e 'importância a fixação desses princípiOs, -sob pena de se en 
fraquécer a inte-rpretação corr"eta e...__ade"qu'aàa dos pdncípl:os norma: 
tl.vos, em particlllar os constituCionaiS. em matéria orçamentária~· 
g 'verdade que alguns financistas paSsam muito· ligeiramente sobre 

esse ponto, S!!:ndo de admitir-se ·que o_s· referidos autores ( 'poucos. 
P!ll' sinal ) não atribualT! m:dõr importânci'a aos princípioS orçame~ 

tários. .S o caso do argentino· Hector VillegaS ( "Curso de Fina.·~._ 

a:as~ Oe:tte~~~o FinanCie zoo y T:ribut'ário", Deva~ma, Buenos Aires, •..• 
1 977 ) , O mesmo rião ocorre com dois outl'OS conhecidos auto-res, 

também ãrgentinos, D1no Jarach e GiulLimi. Fonrougi. Especialmente. 
este Último dedica toJo um capítulo de. sua famoSa obra sobre Di- . 

reito Finan::eiro a'os princípios gaais do d;ireito orç:tmentã.rio 

(_•"barecho Financiero''~ Depalm.a, Buenos Aires, 1_977~ pág. 145 
179 ) • 

5.6.1,- O Prind'Pio d<J. Unidade 

'Çm dos p-rincípios clássicoS, o da unidade impõ~ n exi
gência de que todss_ as receitas~ c diSpC:ndio.s estejalli previstas num 

orçarlt~nto ÚniCo. Justif'ica-se o Pri-ncípio pelo_ fato de que a di~ 
tribuição das ce;ntas orçalri.Ci1tãrias entre vâTIOs -orç<i'menti:is difÍcl.Q.. 
ta a :fiscalização pcilítica exercida-'p'elo· Parlamento no que s·~ re

fere i .quantificação ·da ParticipaÇ:io g-lob-al do setor pÚblico na 
'economia, àlêm de ir· contra outro princípio, por alguns autores !!. 
todado, que ê o d:a clareza. 

Como se vê .• r:r.o seu sentido original, t.rata--se de. um 
princ!pio bastante Io-rmai, cõnsisti,ncl.o na idêfa de um orçamento 
que fosse estabelecido num documento ün.ico.~ Com essa rigide:: ;di~ 
pi.mha o art. 73 d3. Constituiçãp ae 1946 que "o o1'çammto 

uno_. inco:rpo1'ai'ldo-se à. receita_, obr>igato:r>iamcntr._.. todas, as Pendas 

e suprimento& a~ fundos~ (J incluindo-se ditra1'iminaáamer<te ·na des

pesa as dotações nece"aaárias ao ctu;-teiO -ae todos os serviç:os pú

bt.i&os" (Grifos' nossos·). 

~&. prática esse princípio passou a ser infirmad_o, emb2_. 
ra não abandonadO. ---g ::tue as finanças modernas passaram a propug
nar por uma divisão or.çamehtâria,. Pela qual teríamos um orçàmento 
de gestão, Cor'iespoiidimte a todos os gastos' com a admini!:tra

ção do Estado e ã eXecução de' serviços· públicos em ger~l. e wr. or. 

çamen~o de investimentos q~e consubstanciaria os recursos desti-
nados ao. financiamento da atuação ec-onômfc'a e --Social do Estado.E~ 
sa divisão, se bem que pudesse'" ser mantida dentro· de hn\ mesmo do~ 
cumento orÇamentário, ensejou outra divisão-, des.ta v.ez diferida 

no temPo •. que. definitivamente- destruirüi o PTincípio da' unidade . 

Tr~ta-se da concepção de um .orçamento de. gestão anual e de um or
Çamento de investimentos plurianual. com-o os "dois orçamentos "di
ferem no tempo, quebrada estava a rigidez do principio da un~da~ 

d~ documental ,.~. orçamento. 

Todavia,_ sem embargo dessa d-ivisão, prevalece a inter
Comunicação do~ dois orçamcintos, de modo _que sobrevive um.::t' certa 
unidade, não foi-mal,- porêm substancial. Es-sa unidnde de :funrlo ou 
de c.onteii:do ê dada pelÕ. coordcnaçã"o entre 'o_orça.mcnto e o Plancj!!_ 
mente económico, sCgundo o binômio jâ exJ.lninado. A unidade.Pois, 

como ,Pr""incíp1o orç:l!ncnt·Íi~io, permo.nece prc:stigiada, não de um 
ponto de vista cHissico e_ fOrmal, r.w.s de um prisma moderno e sub~ 
t.cmcial. A unidade orçamentária. ~xiste, ··enquanto prevalece a uni' 
dacÍe do próprio sistema inter.ativo .planejamcnto-orçamcJJto. -

Procurando csclarecet o senticl_o atual 'desse princ!pio, 
aplic.ãvel ao orçamento-programa, José Afonso da Silva conclui que 
ele não mab se compatihiliza .com a rig~<.lcz da unidade documental. 
mas, "ao aont1'á1'io~ de.càenhanào-a_.. po.stutiz que tais doc-wnentos or 

,çame_ntárioc se subol•dim2m a uma !O'i.id~_dc Ol'i<'lntaçâ'Q poZ.it'fp_,.; 

numa hiel'al'qui~ao:Fo U.nit:~Pia do.9 o'n:reti'.)o[; a: sel'em ·atins 1:do:;· e na: 

ur~.ifo:rmid~"!_ cst:rut1á>a do sillte>nQ intM:rado'_'_ (o:r •. cit., pãgjna 
144, Gnfos do Autor). 

·Hssa conclusão é c.:ot"reta e dá ã cxata medida do pTincí 
pio da unid&óe orçamentária, como mod~rnnmcnte e~tendid~. 

Nesse contexto, esse autor assinala o papel desempenh!. 
do pelo orçamento-program'a ,anual no sistema planejamento-orçamen
to, que é o de instrumento oPerativo, ·ou seja, de execuç-ão de to
do o sistema. À mesma conclusão havfamos chegado quando tT.e.tamos 
do Orçamento Plu.rianual de Investimentos. 

.S ainda o. autor citado que resume: "a unidade orçamen":' 

t~Pia hoje :reaZi-Ba-~e peZa unidade de poZ-ttica O't'Ç'Z.mantáx>ia~ pe~"'% 

unidade de ob;ietivos a serem atingido-s-:, peZa unidade op~rativa. de 

I":Ór1'ente da uniformidade das est..rut!.,\l"as orçamentá1'ias" (op. cit., 
pãi. 145.). 

5.6~2.- O Principio da: Universalidade 

Esse pr:incípió, por uns também chamado da integl'_;.Ü.-Ia
de o por outros conhecido como o principio do produto bruto~ con

siste na exig'ência de que todas 'as receitas e despesas e-<;t.ejam 
inclu_fdas no orçamento. As razões de tal regra se resumem, de um 
lado, numa impoSiç5o de orderit Política relativa ã fisêalizáção O!, 

çarr;entãria e, de outro, na necessidaJe ele racionalizar a ativida
cle financ_eira ·de sorte que o cotejo entre receita e despesa permi 

ta cmbasar o câ~cu!o ·econômlCo dessa- atlvidade. -

Um coi'olário do pr,inCÍpio. da Unlversa:lidade C O de que 
as te~citas e despesas sejarp. registradas em bruto, vale. diz_,r , 

sem deduções ou compe~sações. Isto s~gnifica que as parccl.as cor. 
rQspondentes devem constar do orçamcmto por seus montantes bTu
tos, sCm saldos líquidos •. Em outras palavraS, do orçamento não 

constarão r~ceitas. ou desp_esas em montantes l~quiaos. EstC ~~oro
lârio também decorre _de razões políti-ca:s,, tendo em vista o inte
resse da_ fiscalização exercida pelo Legislativo. Ainda a respei
.to_ desse_ corolário, adverte Fonroug.e_ que alguns autores confUJldcm 
o princÍpio da u'niversal*idad.l;! cp1fi o da unidade, e. outros, a exem

plo de Louis Trotabas, Ctue não Çoilsideram a univers<>l:id~de como 
um principio distinto, senão como um aspecto compleinentar da uni

dade do orçamento (op. cit., pãg •. 169). 

Dito isto, ê bom 1e1p-brar que o prindp~q da universal! 
dade dás contas orçamentárias es:tã previsto no art. 6Z da Consti~ 

tuição, in ve't'bis: 

''Art. 6 ~~ - O::r~ramento anuaZ comp_;:oe"enderá ob:rjgatoriame!!. 

ie •as despesas ·e zo~eeitas reZ.ativas a todos 

os ~c>de:t>ee, órg"ãos e furzd68_.. tcmt~ da- admini.ctra.;.ão -di 

zoeta- quanto àa irzdí.1'eta~ e:rcZ-uidas apenas as entidades 

que não reaeb'am subver.~rães --ou" -tra-nsf'e:rirzciaa à conta 

do orçamento 11
• 

Por sua vez, a Lei n"' 4.320/64_, estabelece o princlpio 
da universali.dade sobretudo em dois di~pos~tiVos! 

1'A.rt. 39 -r A Lei de Or~ramcnto aompreende1'á todas às 1',! 

ceitas~ inclusive as de ope:t>açõos de c;:oédi
to auto:zoizadas em Zei 11 • 

11Ax>t. 49 f A Lei de Orçamen.t~ comp1'eende:rá todas 

d-espesas p~Ó?;'i' ... ê dos Órgãos du G_over~<O 

as 

da a_dmini.stração cetitra: Czada" ou que~ por intermédio 

deles~ se devam r~u;:Zizal•" observado "o dispas t.f) no artf 

go 29". 

José Afon'so do. Silva e.ntende que o art. · 02 da C"onsti

tuição contt7m apenas o csscri.cial do rlrinc7piu da univcrsaiid.:tde , 
fBltundo-lht! a regra complementa!' dos montantes brutos, que é o 

co:r-olâritJ ncu110 ref:erido •. Ress-ai ta; ·poTCm, qu<:l a ll'gtn se encon~ 
t:ra formul;rda no Jireito bn:.silciro, r.os termos do art. 69 da ci
ual~l Lc:-i n" .~.320/M, que disPõe:- ''1'-:>!!ac a:.u J.'oJ.C•:!itac e adapesaa 

consta1>ão da-L-31.. de Orçamênto poZoa .seua totais~ ved~das + quai;

quel· 'de.duçOes ". 

Ainda de :..cordo com José_ Afonso da Silva, o princípio 
da. universalidad·e surgiu, como quase todos os pi"incÍpios o:r-çamen
tiírios, no interesse do cont,role polÍtico das finanças pÚblicas. 
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Citando Sebastião d(" Sant'Anna e Silva, concorda 
que. ·numa pel'spect'iva tradi_cional, seus fundamentos permitem 

Legislativo o segui.nte: 

"a) conhecez> 5LP.!{iE!".i t;o4as a:a raceitas e daupesa..s do 
govarnp e da proiivia auto:ri:a~ão para l"espectiva a.:: 

l'~cadação e: z>ea'liaação; 

_b) impedir ao Ezecutivo a rea"liza~ão de qua'lque1' ope

Pação de: z>sceita ou dsspeua e(!m pl"éVia autoz>iza~ão 

- parla:numtar; 

c) conhBcer o e:at_o- V!'lume global das despesas pPoje

tadaa pelo govezono, a fim de a~toPi.o:az> a cob:t'an~a 

doe tributos estritamente. nece-BSárioo para atendê~Zae!' 

(op. cit., pág.. 141). 

Esses fundamentos compro-vam o carâter formalistico com 
que, na teoria clássica, se prestigiava o referido principio. 

Entretanto, comCJ acentua o autor acima menc_ionado,. a· 
tualmente só se póde conCeber o princípio da universalidade numa 

ôtica ess'éncialmente econômica. 

Nessa perspectiva, conccrdando ainda uma vez com Scba2_ 

tião de Saitt'An'na e SilVa, admite que "o& prine!1-pios da Unidade" 

da uniVel'sa'lidade e da não af(!taçãp de recei-tas d;eiJ::a:raffl de tel' 

sentido, uma vez que a pz>oZ.tj'el'ação à« entidc::iies púbZ.icaB de:u::en

tz>alizadas" apenas vinculadas à Ad,nin'ist:ioai;ão Centl'ai" dotai:as de 

aut,:onomia finano::cifoa" o:ro~ame71ti:h•i.a e ContábiZ" implica~~a forçosa.""' 
m«nt6 na pZ~·N.:lidcide c:t'çamentá:r>ia e na aceita~ã'o da e:d-stência d41 

fundos fi.nanc6iros aepaciais" aZ-·Cmen.tados .por> ili2i.O de r>ece-z,taovi n 

çutadas, à c:ecuçâQ de planoS setoZ.iai.u espec{ficos. Um novo con~ 
c~~to.:t o· do. tota.Ziza9'ão das oparaçÕ?s--do -oeiOr> pÚbZ.{ao da econO

mia nacio'!:d~ t•eio till.lbetituiz> ae re{;raa i:radiciotlais da unidade 

s.da univel'E,g'lidade". (op. cit., pâg. 149). 

Esse ccmceito econôm,ico do princípio, baseado num sis

tema de contabilidade econPl!lica nacional, implica considerar o· O!, 

~am-ento como um sisterna consolidado de tranSações do settlr pÚbli
~o. que, consoant(l o .ensinamento de SebaSitião de Sant'Anna e Sil

va. viabiliza: "a) conh«cer> o volumo e a impo1'tânaia à.o setol" pfi.. 

btico da econom{a naciona~ e compará-lo com o_ seto:t> privado da 

mtrema ~conomia; b) C.Qnhecer e=a-tamente o voZume da pre!Jsão 'fis
cal" ou aeja.lt o· valor_ 6J:"ttto da paz-ceZa da :roenda nacional al)SOl"'Vi

da .pslo Estado at:roaués da trributação; c) mos't:t'ar c"la:t'a c pzoecis~ 
mril'nte qu.a.l a pa.'l'tiaip-ação do Estaao na fo:t>mação da :t>enda na.cio-

1:àl; d) dcmonstr-a:r> com c~aN'!Za o·r-esu~tado fina! (deficit ou su

pefavit) aae tl"ansações cozorentes do gove:rr1'io e o volume total ~os 

int)6S"timentoa pl"ogz>a;mados no .a-etozo público da economia". (op.cit., 
pãg. 149). 

Pois ê dentro dessa nova visão • on.de prevalece a idéia 

a: e totalização orçamentãria, que se deve levar em conta o princf

:P:i.O da universalidade, a fi~ de compatibilizâ-lo_com â concepção 

do orçamento-programa. 

,5.6.3,- O Prindpio da AnuaU.dade 

nste é, provaVelmente, o ma·is antigo dos r,rincípios or 
çamentãrio~. De aplicação mundial, o p'l'~ncípio tCrr;- uma j ndiscutí:

vel conotação política, desde sua origem. Segundo AliomaT BS.leei, 

"t'.O era o "expediente de que se se:roviz-am os ParrZamentos para que 

on 111onarcas fossem obrigados a convocá-'lo.a-· a bret•ee inter1ú;zZe>6"~ 

(
11!-':,uz Introdução à Cii11cia das Finanças"~ Foloense~ Rio~ Z.9!::t~ ~-='J· 

.!/09). Ciuliani fonrougc assinala que a influência e:>:ercid::.: ;1cl os 
}'lrincípios liberais ·da Rcvoluç.1io Francesa e ·a difUsão d.:.~ "-nstitu 

ições políticas ingle-sas foi-am os p'l'incipais- motivos ,da di!us.'l~ 
\' aceita:ç.1io geral do princÍpio da anualidade õZ.çtHilentári.1. Com 

:a:• idéi'an pre-domin:mtes no século XIX e começos do sêculo XX, "ni~ 

r.uJm l1avia pe,zeadc seriamante em oz>ç.:unentos plu"Pianuaiaf tan~o a:!_ 

sim qua em prestif!iadcs aut:opea def'sa épo<.!a pode Zer-se que 

ano co:t'rcaponde .ã medià~ n·oztniaZ dcrs pt>.aVisõcs humanas e eõ em ca
san a:I!cepc:ionais de aZgwts p1'incinados alemães ,ss rea.orreu a pl•e

t)ioSes bienais ou t:rriena1":s, •• ", (op. eH., pãg. 151). 

Sendo o princípio da anualidade prevalecente para o p~ 

ríodo de "um ano, (C clarol,,isto não significa que haja, neces$a

riarr.ente, coincidência com o ano çjyil. O critério adot:ltl.o Para 
o estabelecimento de limites v. o tempo, é o do exercício financei
ro, que entre nõs coiricide com o ano civil, cônforme dispõe o ar

tigo 34 da Lei n9 4. 320, de 1964. 

O princípio da anua:!.idade, porêm, não se mantt7m, igual 

mer.te, como um princípio orça-mentário de grande vai idade e soli

dez., isto porque importa, ho_je, muito mais o conceito de peric-di

cidade orçamentãria no contexto planejamento-orçament(;l da nção. 

goveTnamental. 

Essa concepção transforma, de certo modo, a roupa g cm 

clâssica do princípi6-da anualidade, que se insere, é fato, na r~ 

gra da periodicidade, mas não traduz como esta a amplitude da i

déia de previsão temporal da progrAmação orçamentária. 

A I"egra ~a periodicidade se at:..•moda bem melhor ã real! 

dade, justifican.Jo um orçamento-programa para um período anual e 
um orçamento plurianual de investimentos, conio conhecemo: na nos

sa sisteinã'tiCã de. OrÇamentação. 

5.6.4. O Prir . ..::.Í:p:Í'J da Legalidade-

O pr.incfpio da lcgali!l<i-de ..::ostum::~ ser esquec;ido p(>los <1!:=_ 

tores que tratam deSsa matéria. O que justiJicaria t' csqued:ncn~ 

tQ?_ Uma de duas: ou a regr.a da legai. idade seria tão irrelevant..:o 
que não.die·garia a fundar um verdadeiro princfpio, ou como prjncí 
pio mesmo 'não se lhe atribujria maior importância por quoigque/or;

zões. Seja por que for, o princípio tem sido abandonado pela mai~ 
r ,ia da doutrina e em quase todas as classi:Eicações. 

Entretanto, a regra da legalidade_ é-- fundamental e de r~ 

conhecida relevância, especialmente em matéria de finãnças púb'li~ 

cas. 

Ora, o princípio da legalidade -é um dos pilares do est! 

do de direito, constando _na maioria das Constituições~ no capftuto 
dedicado aos ,direitc;..s e garantias individuais. 

N~-nosso caso, seria desnecessârici, -porém não denw.siado, 

recordar que o ~ 29 do art. 153 ela Cou.:.titui~ão ~:::.Labelecc o j)Tin 

cípio geral da legalidade, na cláusula pela qual somente (;m virt~ 
de de Zei estamos _obrigados a fazer ou deixar de fazer ..o.lguma coi 

sa. Em diversos outros dispositivos, a Constituição desdobra rep; 

tidamente a regra da legalidade, cor.1 ênf~:.e mui to especial em mat.€ 
ria finaoceira. 

Assim é oue, o art. 60 determina que a despesa pÚblica 
obedecerá ã lei orçamerttãr:ia anual: A despesa pública, r:o caso, 

abrange todos os dispêndios públicos, sejam correntesou.de capital. 
Todavia, em reloção ao,s· gastos com pesSo-al, especificamente, 0 

art. 64 mand:1 que Zei oompl,.em{'tltaz> fixe os- limites dessas despesas 

paTa a União, Estados e MUnicípios. Da mesm;:t forma, a abertura de 

créditos, a f.L..::.:::.çãc de venci:u,~ntos r.: vantagcns dos ser•.-idores pC:
blicos, a .;..·mcessão--de subvenÇão ou auxÍlio, é, no g8r:1l, a cri!!; 

ç.ão ou O.Ullknto da despesa pública, tudo isso depende de Zei, por 

iniciativ;:t do Poder Exe~utivo, consoante prevê o an. 65 da Const,i 
tuiçêo .. 

TodoJs O!oo ·a:.pccto:;., e-nfim, CoricernC!ltcs à vigência e 5 V!!_ 

lidude jurfdica dos orçamentcs'públlcos, como as Tcgrcts de :"oua el~ 

bora"ção, organii!'l.Ção C" aplicaç~o no----Úmpo ( e:-:-erd..:.io fir.anc'dro 

de vigê:i"lcia ) , serão previamente reg_uT.i.(fos em lei federal, ::cgundo 
o·disposto no art. 61 d.a_Cons1.ituiçã6. 
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Por out.ro lado. no que se refere ã receita, ê de se cog 

siderar com particular importâilci<l o pdricíili_o dll. legal idade trib!:,· 
tãria, fixaUo nos are::;. 19, l. e 153, § Z9, da Constituição. 

Desse motlo,_ podemos cbnstatar a relevância do pdncfpio 

da legalidade cm m<ltérin orç<tmcntafic, da'í o termo~ espeCificado 

cemo um prindp:io essencial. 

5.6 .. 5. O PTinclpio d<J Exclusividade 

Tal princfpio ê Ínsito ao mandamento do art. 60 da Con~ 

tituição, pelo qu.tl a lei orçamentaria anual não conterã dispo;;iti:_ 

vo estra11ho ã fixação da despesa e ã previsão da receita. 

Trata-se de l'egra limitativa de conteúdo da lei orçame_!! 

t.ârla, que ob_ietiva impedir .e incl•lsão- de dlspositivos estranhos 

ao ãmblto m<1tcrial da lei de orçamcm.o. Seri<l o caso, segundo J~ 

sê Afonso dz Silva, da inserção de dispositivos que alteram, por 

exemplo, nm:m,1s do Código Civil ou do. Código ComerC'ial, ou ainda 

disposições relatlvo.s ã adminis,tração_ de pessoal, que recebe!:\ tr!_ 

lamento cspccffico n::~ legí:slação pel'tincnte. 

Lembre-se que ttntcs d:l Re-forma Constitu.:ional de 1 9-22 

eram comuns ag c:ham:1Jns "cat~dlrs orça:r.entá"!"1·aa", dispos:içõcs de lei 

material al~.<-ias inteiramente ao âmbito ~ .-çamcntfirio. Assim, pr.2, 

liíeravam orçamcnt.~;;-s GUC criavnm c.Írgos públicos, aumcntava11• venc_! 

mentes, altC'r,tvam o có,lig.o Penal, permitiam exames de segund:1 êp2_ 

ca a cstudant.cs l'c-provnrJos, c outros esc5.nd:llo.s mencionados por 
Baleeiro ( op. cit.•, piigs. 703 c seguintc:s--y; -Confoáu;: Scb•·~ti.io 

de Sant'Ar.u:t c Silv~. citado_rwr .. :os5 Afonso da Sílva, ·chegou-se a 
al-te-rar 0 pl't)..;csso -~~a açilo de dc-squ.itt.• mediante d1spositi\•O de lei 

orçamentúria. 

Portanto, u princípio da c:"txlusivltladc v<'io estabolccel' 

os limites cia lei o·tc~mcl)t5ri<1, que cÕ~10 lei puramente formal não 

pocl(' acolhcl disposições materiais, ~obretudo ,estro:m!Jas ao âmbito 

fin~ncciro. 

Mos este fwulamento de natureza simplesmente formal pode 

prevo.loc:er cm face do ot·çamcrtto-programa? 

De> plano, Josê Afonso da Silva entende, a nosso ver com 

total ac.erto, qne o princípio da exclusividade não impede a incl,l!_ 

são_ na lei orçamentária de dispositivo com coll.t.eúdo" programático. 

Por outro l<1clo, o mesmo autor obsc.rva com absoluta pro c!:_ 

d~hd<~ que a intcrprctn.çãe restritiva das expressões "tixá;ão de 

der:p_~J~·cv1:.::ão de l'ec=ita, lit.n•alw::ntq como sa. o o:t'ço.w~nto 

atuaZ não pazt:·octJe de duas conta3 cor..tú.heis relacionando de um lf!. 

do as er.tra.Co.s e de 011tro as sai:dasp não erÍcontra Jvnd~:•tel1to 

sistemái;·ica constitucional" que pz>op.;,nde pa:t'a um tipo de Ol'Çamel1-

to.:o -cu.jo contei:do não se integra tão-só desses elementos estreitg, 

mente consi-de!'ados". l op. cit., páp-s. 109/llU ) • 

Logo, o principio da exclusiVidade não deve limitar o O!. 

çamcnto a par5metro"s unicamente fo1·mais, uma vez que a con.;epç.ão 

de orçamente-programa rompe .:is amarras fornial:Ísticas. 

Por isso, José AfonsO da :5ilva pr-opõe que a interpreta~ 

ção do p-rincípio, cm consonância com os furidamentos constitucio

nnis que a autorizam c a íim de. compatibilizar a regra da exclusi~ 
vidade com •• concepç.:.:o de orçamento-pro~;ram:a, Séj a abrangente do 

seguinte: "J - E.!IOuaii,•mr.tlnf.p ·adr+ú:ist!'a.tivO-runeion.al da un~:aad~ 

Ot><;ar.:.;n.!:ál'i•l a qu•:: cc l'Ll[a~·e o p!'og~•ama; 2 - indicação da i3CU <é'r.'! 

~ atu<·~· eompt>C'a!ndMldo a deacz>ição d~_ campo fu.n.oional.:o is"to 

é~ o desdob;•amcnto dan funções da unidade; 3 - citação dos instt>u 

m••wtos Ze<;a·!s que atribuam à uni·dade admin1:strati_va as suas fun

çõas s at!'i:,ul.~iÕcc, {.,-tr.Zusive~ 11c se q!Jisc:t'' tz> ao rigor> de p:t>eci

são como no ar>ç.:t"len.t~-r:rogl•..:ma d(• t:stado da .liin.as de .1 S'f r, a apz>!_ 

sHntação do Ol'ganogz>al•ia da c.st::O•ut~oH•a do ÓPgiio; 4 - análise da si-

tuacã'!_ ... t.L~·::_-::_;JI..<~ntr:;., ou seja_, diagnóstieo básictJ" compre~mlendo · a 
idcr:t-!.f~:,~ação do:: pl'"in~ip(ds problemas e::::isteiltes no campo fuHC"i"a

nal da 'midade a.dmi11ist.rativa e o etrtabeZecim-ento.:o detn:damente ;juf!._ 

tificado~ da uma e.:;cala de p1'{oridade pa:ra a aua f1otução; a aná

~ise da situarão àeve:t'á se1' feita em te!'mOs de necessidade:J a .:;_;;e! 

de1'~ busca!ldO dar r•esposta~ sempre que possivel quantificada, às 
!Jeguintes parguntas: a") quais são os pr>ob1.emas a::::istentes? à! 

quais são as neoessidades a atender? ·c) qudz tipo de atuação df:. 

ve sez> desenvolvido? - o estabeZeoimento de uma escala de prio.r•.:f. 

dades consiste n.o reZa~i,:mament·v doa p"!'obt;;mas a ae1'e·;; scZ.u-ci-or.~ 

dos e das necessidades a se:t'em atendidas na ordem em qut deverão 

ser atacados~ acompan.hadc; de ;justij'ieativa; 5 - ~tivos" que 

correspondem ao :resultado que so espera obte!' com a e::::c::ução elo Of: 

çamentv-p!'oq:rama; 6 -..; atit1~§ades~ que consistem na discriminação 

dos diversos ser"])iços a serem e':recutados dentz>o áa área de atuação 

em que se insez-e o O!'Çamento-pz-ogr>ama; ? - ~~ que são os 

meios inst.it-o~~io11.ais, de trabalho e [inan.ceiro:o· necessários à e:c~ 

c~ção das atividad€is progl'amadas em vista da consecução dos objet:f. 

vos p!'evistos". ( op. ci"t.~ piigs. 110 e lll; gri.fos do autor). 

A exposição acima transcrita é um pouco extensa, porém 

nos a'p1~scnta uma visão bem ôldeo,uadn e completa Uaqu:i..lo o,ue, ã.tua.!, 

mente, se deve entender como o princfpio da exclusividade. 

5.6.6~ O Princípio da Programação 

Este é o princípio inforinador do orçamento corno concebi:_ 

do modernamente, onde sobressai a idéia de pro:1rarnação substancial 

e formal, ou seja, a de disCl'iminaçãe dos aspectos referentes aos 

s~rviços e ao ma-:erial destinadof ã lC<tl.iz.-lç:'io de dett:rminado pr2_ 

grama. 

Ao estudar as categorias orçamentâria:;, José Afonso da 

Silvu apresenta os quatro níveis de programação vcrtico.l, de acor. 

do com a sistemática brasileira, a saber: 1) a ,.rogramaçz:,... 'ge

ral ou global do desenvolvimento econômico: l:) a prograrnaçâo s~ 

tori:.d c.= :rt.•gional, \'C~.ta(.]n par.t :regiões det.ctm:inadas c selor~s C! 

pccíficos; 3) programação das despesa~_ ·d_c cap:i tal, fei t.:t no Or~~ 
mcritC Plurianuul de Investimentos, 4) program,:~.ção orç;Jmcnt5ria 

ou institud.onn1, formulada a nível: de órg5os públicos através do 

orçamento-pra,eramo. ( op. cU." piÍgS_,. 11} c 113 ) • 

Quanto ã programação or~·<lmentúria. propriamente dita, t~ 

mos ainda a consiJtn·:Ir, na estrutura intcrrta cio orçamento-pro~ram<:~., 

os ob,ictivo.'> e met:os. 

"!2:"':.i..E..t .. :f.i.i!.. é cada bem "u ·sez•viço q11e as entidades pÚbZi

eas se pn:põ.~m a &alocar à disposição da com:m·idade no f'"Umpz>·imcútto 

de suas finatidadatJ -aat';.~ satisfa;Je:t' as nec~ssidad8s coZeti:>as. 

!1..!!...ios são os ee:t'viços que q- entiâada presta a si mecma pat>a aer

vir de apoio à produção de bens ou se:t'viçoa em favor da coZeti";}id~ 

de. Dai p!'opo:r-cm-se duas c_atcgoJ•ias de programação dentro do Or'ÇÇ! 

mento-prog~aMa: a) pz•og;romas ele fun.<:'fE._namcnto~ destiuaáos à org2_ 

n.ização dos neios para a ccmceoução doz obJetivoc da entidade; b) 

~~!?- in.v.zPtimentnA ou de formação rfe capital ou aindn. de 

desenvotvime~!to ecor.nmico" visando à consecução de Qbjetivos con

cretos. Tal foi a t>ecomenáação do S.cminário de CZasaificação 

Adminis"l;r>açãc Oz>çamentáPia na Amé!'ica do Sul~ celebz-ado em Sar:ti_!! 

go do Chile~ cm 1 9112 ••• 11 ( José Afonso da Silva. op. cit.~ pã"gs. 

113 e 114 J. 
E~sc_s dois níveis de programaç:io interna são adotados m 

sistemática brasileira. Os programas de íuncion$.rnento côrrcspón

<iem ao chamado orçamento corrente, onde se _class~ficam as receitas 

e despesas .::o:rrcntes. Os programas de investimento const_i tucm o 

orçamento de capital, de que constam as receitas e despesas d~ C,! 

pitaJ. 

Em !>Ua ,Z:):r;wl;~çãr) clfiss.lca, o prin::Ípio do cquilfbrjc O!, 

çament5r:io coJt$iSÚ) na igu.:tld~de do montante de despesa nutorizatlJ. 

C do total dn recci ta PI."cvista, em ca,da exercício finnncei ro. 
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Este concepção das finanças clássicas Correspondia 

equilíbrio formal ou contábil, pelo qual o orçamento não deveria 
apresentar déficit o~o~ t:n<pc-rávi:t no final do período considerado. 

Quanão, todavi~. a rcccit'-1 superasse a despes:;~ tambén, haveria ~qu_!. 

lÚrio orçamentá-do, na medida em que o superávit fosse tltilizado 

para o pagamento de dÍvidas ou se destinasse ã formação de algum 

fundo especial ou pnra incrementar fundos já criados, confó-rm(i a_!! 

verte Jarach ( Dino Jarach, "Finanzas Públicas"~ Editorial Cangal 

lo, Buenos Aires, 1 978, pãg. · 9.3 ) 

Com· a expansão do Estado intervencionista e os volumosos 

diSpêndiOs durante as guerras mundiais., o déficit tornou-se comum 
e freqUente, até nos países mais apeg'ados ãs te_orias tradicio-nais, 

como a Inglaterra. A observação é de Alio:nar Baleeiro, que cor.tpl! 
ta lembrando o ilustrati.vo exemplo dos Estados Unidos, de acordo 

com o l.Õ.isCurso do então Presid~nt~ da Comissão de Finanças do Sen_!! 

do americano, S'cnador Harry Byrd, segundo 1o qual, em 124 exercí

cios financeiros, aqu·ele País teve 8:5 com receita excedentes e 41 

com déficits. Ainda curiosament·e, "depoia de 1~ .in:o-s de inin:te1•zou.e 
tos oz>çamentos fcdezoais equil.ibzoados~ os Estados Unidos inerguZ.ha
z>am na mãis catar:rtr>Ófica das ar-ises econômicas eln cont:-zoãste 

pzoosperidade inaudit-a de 1' 940.em diante~ em p'leno regime de dé-

ficits invazoiáveZs". ( op. cit., pãg, 717 ). 

Estas consideraçõc~ demonstram que a concepção formalÍ.:!_ 

ti c a do eqUiJ ibrio -orçamentário não sa t.isfaZia ãs exigências impç_! 

t~tS pela nova rc-·lidade f!Conômi:co.. 

Desse modo_, a doutrina financeira moderna desprestigiou 

o princípi
1
o '. id«?latrado n11:- _t_c_o_t:la clássica. Essa alteração C<lllCeJ! 

tual deveu-se sobretudo ao novo sentido dado ac. 9rçamento, que, 
independentemente de sua função financeira tradicional, pa:::;ou 

ser utilizado como- ;i.nstrurncnto de correc;ão das flui:l,1ações cíclicas 

da atividadc cconômica._ 

Tudo iss•J implica dizer que o equilíbrio, como conccbidtr 

?O passado, 'está hoje red~zido ã simpleS fÓrmula contãb,il de igu~ 

lar aritm(•ticamCntc as contas de receita e despesa, o que não tem 
a· menor repercUssão e importância, t'eÓ:z:ica ou_ p·rã'tica, naS finan

ças PúbliCas e na econoniia •. Essa c:'onccoç·ão seria a 'de um equilí

brio estático. 

Mas, o verdadeiro, equilíbrio orçament-ário-, que deve ser 

dinâmico e compatível com o eq1.~ilibrio econômico, foi assilit defi_ 
nido por Alej andro B,am~res Cardona, na" forma expressa por 'José A

'fonso da Silva; 1'a integração qo pZ.ano financ:eizoo púbZ.ico oom 

pl-ano econômico da nação dezoiva da necessidade da coozodenaz> adequ~ 
damente a poiitica fisca'l oom 'a ec"onômica do 'go:Jerno~ e não ao "co~ 
trá:t'io. Assim mesmo~ aquiiZã intsg:t'açÇo é indi~pensáveZ paioa esta
belecer o equiZ.i'b2•io financeiro. "em :t'e'Lação com __ Q equi1.-ibrio econ§. 

mico~ posto que de out:t'a maneira não se;.ia poastveZ atuaz> co'm Q i?!, 

g:fe&so e o ·gasto púbZicp, nos p:r>ocessos eco'nômi_coS e Sociais~ 
jim de regu'tá-Z.os com uma 'ãtuação de intervencionis-mO- dizoeto. 

equi'L-íbrio do ozoçamento~ estabelecido em z>eZ.ação com o' ecónô_mico.~ 
é ~Ztamente dinâmico e su_QOrdinlldo a qobrir as bzoechas infl.ac:ionª' 

rias ou depressivas da economiâ:~ ou seja~ que se tzoata de compe,.
sá-Zas com desequiZibzoios' financeiro·s de tipo àontrário". JoSé 

Afonso da Silva 1 op. cit.~ pâg. 130 ) • 

Parece-nos que •. por -outras p~lavras, é ex::ttamente isso. 
Ou seja, o princípio do equilíbrio orçamentário sõ se jUsti!ic:i h§_ 

je no plano da pOlltica fis.çal, vale dizer, no plano das determin!! 

çÕes dessa polÍtica a f'im de "que o Estado, através dos n\e_Canismos 
financeiros colocado:. à sua dispo'Sição, promoVa a e-stabilização da 

ativ'idade econõmica, conjunt',•J.ral ou croniCamente, flutuante. 

ioda essa oar-te referente ao equj tibrio orçamentário e~ 

tã desdobrada nesse rorccer, no ponto em que examinamos os aspec

tos da política fiscal. 

5.6.8. O Principio •lu Especificação 

O princfp:i.o da espccificaç5'o consi:,te. ria formulação das 
rccei tas e despç.sas orçamentárias em parçelCJs discriminadas, ved!!:_ 
das, cm regra, dot.<'.ÇÕC'S gJ.obais. 

Segundo Gerloff e Neumarl:. ( "Tratado de Finanzas", El 

Ateneo, Buenos- Aires, 1 961, págs .• 312 a· 3i9 ) e-ste princÍpio com_ 
porta três asp.:-ctos. o' ·p:-"imeiro ê o ·a~pe-cto qw:iTitativo, pelo qual 

se r_ealiza a discriminação detalhada dos itens de receita e despe
sa·. Em se~undo lugar, apresenta-se um .aspecto quantitativo, que 

impõe limitações aos dispêndids até o montante dos recursos estima 

dos para o fim ;spécÚico, bem assim proíbe a realização de dispêÊ 

.dios fora do orçamento, o que pode ser·traduzido'na r.-~gra negativa 
de_ transposições de recurSos entre diferentes dotações durante a 

execução or~tamentãria. Finalmente, o asPecto temporal do princí~ 

pio da especificação, cuja conseqUência ê' exigir qúe os- dispêndios 

se efetivem dentr_o do exerclcio financeiro a que cor-1:-esponde a a~ 

torização orçamentária. EsÚbelecid-as as regras decorrentes de! 
ses aspectos, os Citados autoies apontain exceções a -cada uma de-
las. 

Esses aspectos do princípio da especificação encontram

-se consubstanciados em dispositivos consti'tucionais e legais pe! 
tinenÍ.!:!S ao nosso sistema orçam.entâr:to. Assim, o aspecto qualit_! 
ti·vo estã expresso, pelo menos, nos arts. 13 e 15 da Lei n9 ·4 320, 

de 1 964. O primeiro deSseS, por exemplÔ, dispõe que a diScrimin,! 

ção ou especifiêação da despes~ será feita por elementos,• observ.! 

das as catego1·ias_ econômi,cas ( despesas c-orrentes e despesas de C_! 

pi tal ) . ExceçãO ao principio; quanto ao aspecto quaÚtativo, ê a 

prevista no § 19 do art. '62 da Constitui<;ão, que· permite a inclu

São 9-a receita e da despesa dos Órgãos da administração indireta .. 

no orçament.:.. anual, sob a forma de dotaçl-.!s globais. aspecto 

quantitativo, na parte que se refere ã vedação de despesa alê.n dos 

recursos especificamente aUtorizados, estâ expressamente consagr,!_ 

do na alínea .!!_, do § 1'1, do' art. 61 da Constituição, que ilÍipede a 

r~alização de despesas além dos crêdj tos. orçamentários ou adicio
nais e. no art. "59 da Le_i il'~ <i 320/(i4, que proíbe ·O empenho da de,! 

pesa além <Jo limite dos créditos concedidos. Ainda sob Csse a•spe.s_ 

to, no que diz respeito ã vedação do transporte de dotações, ê cl_; 

ro o m:Indamcnto da .alínea !:_, do § 19, do art. _6l_da Ccnstituição. 
Quanto ao aspecto tempo-ral, verifica-se. a adoção do princ.Ípio 

§ 49 do art. f'i2 da Csmstituição, não obsiãnte acolha exceçõe:; 

Desta forma, c_onstata~se a plena adoção do prjncípio da 

especificãção, ou da diScriminação, no sistema orçamentário bras!_ 
!eira:. 

5.6.9 O-Princípio da Não Afetação· da Receita 

Esse princípio, também conhecido como a regra_ de não e,! 
pecializaÇão de receitas, consiste em não v~ncular, prévia e espe

cificamente, a receita a qualquer despesa, _porque o aconselhável ê 
que o montante dos recursos seja indistintamente destinado ã sati,! 
fação do mQntante de dispêndios. 

Salienta Aliomar Baleeiro que nvincul.azo o imposto de: taZ 

s::z,., à eaú.de'~ 011tro às penitenaiárii::s~ taZ -trib11t0 ao furi.do pava'l, 

etc.~ é Úm conti>a-aenso, que eámp-Zia"-- iiiu.t.-t't.mente a tJr:;ntabi"Zidade 

púbZiaa. A pl•áticQ~ atiá8, mostra qUe nem sempre os governantes 
Pespeitam sssas destinações espeC--tais". ( op. ci..__., pág. 713 ) • 

Além disso, como se sabe, a afetação de __ recursos orçame_!! 
târios a determi:r1adas despesas investn contra o princípio da espe

cificação, que examinamos anteriormente. Com efeito, a prolifer!_ 

ção dos fundos contâbeis dentro do orçamento c.,ntraria a regra· da 
discriminação. 

O art. 62, § 29, cncampa!) princípio da não afetação,nos 
seguintes termos: 

"Art. 6?. -

§ 29 - R.assaZvados os imposto::; m.:maiunudo.:: n·os it.an!J VIII 

e IX do art. 21 a as d1:sposiçõea desta Constitu:f 
çÕ,, e da ltJ(i: 001'7pZc•na-;úaPes, é vedada- a vincuZa.~!ãO do 

p1•or!trto da_ O"f'l'f!eadação da .oualque:r> tributo a d.:!terrr.inado 

Órgã~'~ [:..1zdo ou despesa • , • ". 
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A regra, pois~ é a dn não viitculação, porém o próprio 
texto já al.burga exceções expres.sas •. Por· exe~plo. a ·res·salva re:f'.~. 

r.ente aos ittms VIII e IX do art. 2l ... estã quantificada nO art. 26 

da Consti túição e ·quali-ficada na ~egislação pertinente, que vinC!!_ 
la tal reCeita, s~bretudo, .a fund"O' ro4oviãrio. 

A parte fina~ do próprio art. 6.2, § 29, determina que a 
.;Lei. poderá ·e.stabelecer a vinc~lação da arrecadação total ou pa:r
CÚ.l de certos tributos com a rece~ ta do .. orçamentp de capital, V! 
da9,a su~ -aPlicação no custei·o de despe~as corrent~S. Esta ê _-ou~ra 
ex~eçio ·ã re8ra. 

qã novos exem-plos. mas· vamos' co~ciuir lembrando que o § 

49. d~ ar.t. 2J. da C?nstituiçã~ .outorg~ ã lei a (aculdõ!de de vincu
lar·~ -rece;l ta dos impostoS sobr~ a exportação .e sobre oPera-ções d.e · 
c"-r;êdito, 'câmhiÕ ~ seguro. ou r~lativas a t!tulo~""~ou .valoreS ~obiii!, 
rii=U>, ã fo:tmação _de reServas mo-qetãria.:;: ou de. capital para fin'an
Ciamento de proguma de desenvolviment~' econõnitco. 

Embora a Constituição, come se 'vê, estabeleça inúmeras 
exeeções ao ·pri1J,CÍPi.o-, coàvê?t :notar q\.Te ã r·egr~ da: n~o afetação da 
;eceita e de sigÍ{ificativâ importância para ·o orç.ilmento-programa. 
.que" exige a m.u~r disponibilj.dade dos .recurso~ t~ndo. enr·vista se.s 
pi-e as Prioridades fizadas no planejamento e na programação. 

5.6 .10. - O Princípio da Publiciàade 

Este ê "OUtro daqu'eles pl'inc!pi_os não muito prestigia
dos pelos ,al,lt'ores. Entendemos diferentemente, razão .P·o·r qite· lhe 

démos dest3Quh. 

Conforme José Afonso da Silva, trata~se de um princ_! 
pio clã;ssico, que rege toda a ativ.idade .. d9 poder público~ Para 
ele~ 'não deve haVeT sigilQ-:na atuação do Goyerno, salvo em. caso.s 
excepcio11ais." geralmer.te r~lativos ã .seguxança nacional. Essa itU
por.tância "se apt.ica também tlO o:r-(lamento_, e· prin c'ipa'l.mente a ~ 
q'u• é tl peç.a fu~ndamentaZ, da ç.:tividade gove1'naméntat.". (op. cit., 
pâis. 154/155). 

--odavia, a par ·da relevância "do prineípio da publici_4~ 
de para a ·efetivação do contl'o'le politico da ati vida-de fiJ.lanceiia, 
e16. se r~vela ,fundamental para que a iniciatiVa pr·ivada ajuste 
sUas prórpias a.tividades em função ~a economia do setor. público • 
tanto no que concerne ãs despesas• como aos reçui-sos, uma vez que 
~bos provocam efel.tos na procur,a e' na of~rta· de bens e. serviços~ 
Esta é a opinÜ'o de Dino Jarach (op: cit .•• pág.· S6L com quem co!!_ 
eord~ plenamente. 

PoriaD.to, Ílesse Sentido, o princípio .da public!darle s.e 
harmoniza· i:deaÚn,ente com o prinCÍpio do equilibTi·o, coristi tui-ndo, 
ambos, -pila:res do orçamento mima p.erspecti~a ec::tmômica. em parti
cufá.r D'? campo da polltic;a fiscal.-

S.6.li - Outros ~rinCíploS Orçamentâl!ios 

1) .crl.tê'rio que adOtmno;s p'ará enumerar e destacar os 
princípio-S Orçamentários, ciue consideramos essenciilis, leva em 
con-ia, 'apenas, a importância de s-uas· regraS para a boa técnica o!. 
çamentãria.' Não-- nOS preocupou Ulfl critério '"CI.Ue enfatizasse a.idé(a 
ele- peculia-r.idade, 'isto é. não e.sco,lhemos os _j)rincípiOs mais impor 
tltnt.es peli/ fato de serem prinCíPios- orçaÍnCn'tãrios "pec~liares'. P!!, 

ta nõs, ist'o não tem .... a meno·r SignÚicação, pois hã- princípios tí
picos do orçamentg, cOmo o da anualidade por ·exemplo. que nem a.·s·

sim é tão releva-nte. De outro ~ado; há os que itão são peculiares, 
comó o princípio -da legalidade, inas se ;e~esÍel'l·de d:::-~isiva' imp.o_! 

tânCia no campo orçamentãrío. 

Contudo, há pdncípios de mifinor impoTtâricia, realr;nent~ 

que serão aqoi mencio.nados 'àpenas pelÇ: es"t:rúp\110 de não serem ~s-_ 
quecidos. São eles os. da_ flexibiÚdade, "sinCerid,?_tl,e, cl.are.u. e 

exatidão •. 

S.6 •. ll.l.f. Flexib.ilidade 

Para José Afonso da S;Hva, a flêxibilidàde 'é um princr~ 

pio bâs'ico do planejamento. "O~a~ l!é o orçamsnto-programa a~ns: 
titui uma 6·tapa deste (pt.anejamento)~ é co'mpreensi'vet. que se "te

nha a et.e comunicado a regra. No en'f<_a'nto_, a'l.gumas dif,icuZdades ·e 

:ci~tem paPe.:' sutl ap1:i.a~'Zão._, dado que a aut~rização Ze~ãt. d6 despe: 
sas e ·prt>gramas· impe'""â.G ss po_s·s.a modificar ,o ol:'çamento~ no cor1'"12l" 

de sua e:c~çução~ substa'!-cia:Zn:ente_, para adequá-Zo a s~tuações ~
r.ui2•g611.tea~ ;Isso sõ ·P.oàetiá ser feito per lei~ de ;odo que '-' cltu~..t
ção ·do prinCi:pio da fle:cibi'l.idade ·está subordinada~ em aspeatoa 

easen':Jiais_, ao da legalidade~ o que :impO'rt'à~ em verdade~- na Práti 
ca_, na ine::J:istênoia daquele". (op. çit., pâg. 155), -

As ponderações do auto-r. quanto ã ineficiência da re-. 
gra da fleXibilidade dia~ te' da preválência· do. princípio. da legall. 
,dade. procedem. embora_ se deva peT-seguir uma fórmula prât:j..ca,•ca: 
paz de viabílizar· a flexibilidade ~tim enfraquec_er a legal idnde. 

Hoje, no Brasil, isto não é .difícil~ porque o Decreto
lei ê um instrumento legislã.tivç r$1)ido e qur>_, em matéria de' fi:
nanças públicas, no pressuposto de situação urgente~ desde que 

não haja aumen:t-o_ de despesa: pode Se!' <,~tilizaão (e s~ cos_tuma fa
z'er com freqUência) a favor· da fl~i..ibilid;ade ·da execução _orçamen
tária. 

Nas' situações _para n~ qunis não fo ... prevista dot•çãu 
.orçamentária .específica, o recurso ao·s créditos e?peciais '::Stã e~ 
pressamente autorizado na Lei n9 4.3l0/64 (artigos 40 e se,l!uintes) 

.Nesses ca&PS, a se admitir ·que o .cumprime-nto das formalidades e 
exigência~ legàis inibe a flexibilidade, -p6de~:Í'-se-ia dnr maior am 
plitude "à utilização de recu~sos 'tia reserVa de contingência, pre:
vista no artigo 91 do Decreto-~ei n9 'zd0/67. a_ fim de· aplic~-lrt 
não somente aos créditos suplementares, também·aos espéciais. 

Estas seriam, portanto, fórmulas que compatibiliZariam 
OS pTÍnCÍpios da legalÚ<lde C da flexibilidade. 

5.6.11.2,1 "SinçeriJade 

Eis O que diz AliOmar Ba~leeiro sobre-esse princípio: 

"Si.n<iePidade <?:r>,gamentária significa p:reci.puament~: a) 
rigor- niz est:i.l!l,ativa da.s :t'6ceitas~ que não devem sel·- suPerestima..:_ 

das;· b) in<J.Jr~ãa. àe tod';s. as fiZUtor~_:<Jações paroâ as_ d~spesat~_, i!!, 
d{sp6nsáveis ~om o e:cato cômputo de seu vot.u'!le~ sem omissões nem 

api'et:Jia~ões .Í.n!e2•i.Orus. à. Pe~U.dade; . c)· etrtudo crltazoio.so de pr-o

gramas de tr-abalho q:ue potJsam 8(!r Zevados a efeito com os ·recur-
matel'"i~is~. pe.s~oai~ e t,cni.oos disponive'is no cursO iio e:x:erci 

c~o financeiro" . . (~P· c.it:. pãg. 715). 

Dito de outra maneira, a sinceridade consiste -em que 
"a et.abo'ração do '..Ô.r<çamen~o· há de fundáment~Z.:se num diag,nóstico bª-. 

Bico que dê e.rat,a dimen.são (tanto quanto 'PolJsiveZ_,) da SituaçãO e
:t:iste_nte e indique a sot.ução doa pro.bt.emas· identificados~ em bas,z 

2"ealistica~ det~rminO:'ndo _os' recu:toso!J n~ces~ários sem ot>f.m-ismo~s~m 
sup~l'"flBtimar os ~eczá•sos nem suba;~~ia1' os g~~tos necessário;- p-a:._: 

ra at:i._ng__i.r os objetivos f-í:radoa", (JoSê Afonso da Silva, op.cit., 
p~g. 154). 

~ _Se, numa- conCepÇão .~rçameniâria, estriiamente financei
ra.· esse prin.e-fpio j~ se tornâra uma exigência, com' m.aior rãzão 
ele deve 'ser' observado hoje, Ctuand.o O orçamento ·é_ visto' como . uni 
instrumento_ da poii'üca fiscal e.~ no_ plano eccinômico, constitui 

.um document9. ~ç~ja principal ç.~ra_ct~rl.Sticâ ê ser fiel ã realida:le. 

5.6,.11.3_..,.· Clareza 

,Bste princÍpio coS:.tuma ser ha;:ido. como um simPles -coro 
lijii._l.l d_o princfp""io. dá public~dade. Nés:.e sentido. o orçamento e! 
tarla frust't'ado sco· os se~~- registro.s não fossem-claros. 
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Na rcalida9-c··, ê difícil identificar o pont"o ideal de 

.clare:r.a do orçamento. ·Tanto é.assim que, por eicrifp1o, o c~cesso 

de .dctalhamcnto ou c.spcdfic<~çiio ·das ·contas o.rÇnnlen_tãT.ias -pode 

ser Uc tal coi;lSii.lC:n~,ia quC acal:Íc se.tor.nonr.l.o fator de oUscut·i

dadC', flc mn.nt.d~·n que n.io ê fECil cst:ibelcccr.·t~m ~ritério ~ogu T,b 

para a npU~:<!.ç.:Io dcs:..}· princípio. 

Nãci obstarlte .. trata·r-sc de um princípio forni.11fStico 
sua. obscr·.'~"!1CÜ1 é r.lecis:i.va para uma perfeita .c~ecução orç'am'cni5_:_ 
ria, no cOntexto da "progr_amação goveinamental-:. 

Para que isto. ocor_ra, .. ~(!'l.eccssárfo ·-~~m aperJoiçoamen t.o 
constante das têcnjcas de elaboração do orçamento-programa. 

5.6.11.4,,.. Exatidao 

Quem muito bem se pronUncia sObre a_ ex3.tidão é Di no j! 
rach, da segu:íntc ;fOrma; 

"Este ~l"inci:pio a~~ge que as pl"'~V"t.Soes do ozoça"ment:._~ , 
-tanto em .f.eZaqão aos gaãtos quanto às zoeceitas. seJ.ám os lifais ex~ 

tos pos~-r~·eis. Isto não €xCZ-:.d. a·possibil.idade de el"'ro em todae 
aquelas t:ifl'aS que Cão froUtO Cie-·ãSf;imaÜVá_s ae "ev"en"tos fut;;.r;;·s.-. ~ 

mas nãO justifica a a.stú~ia o~ má fi dot;r homens de g-ovef.no, 'tanto 

do Pod~r LegisZatit1o coino do 'E:xécutivo. que pretendam burlai- a 

opiiiião púCZica Com proevisõeâ a; gO.stos ou ~cei·~~s á.vuJta~ci.i o~ 
difflinuidas inte11Cionaz:mente. Os el"zooã c::ometiàos involuntariamen

te ou devid.Js a muda11ças ocorridas "na aonjuntu"1'i:r econômica arr:i

gem, em homenagem ao prim::{pio da e:x:atidão~ pi'.opor e sancionar Ulla 
Zei mod.i}'iru::do:roá. d.o orçam~nto".·(op. cit'., pâg •. S6). 

Evidentemente, ~sse princípio ê de "imperlosa. observa
ção, na inedida em que se afina. com o p;inc:_.i'p"io da sinceridade.Não 
se pode a~mitir a incx3.tidão ·intencional. como repu·gna a insÍnce-· 

ri_Uo:..J.:- pr-oposital, Diz-se que errat ê humano. -mas. is.to. não 'd,Jve 
sc>r a regra. O erro, cada vez maiS, tende a ser re.sidual em to
das as atividodcs. F.ssc carâter eventual do erro·~ ãu5s, ê o que 
o to1·na escu~áv'el. Por isso mesmo, o erro ·ststemÔtic.o é impcrdo_[ 
vcl. Dai, podermos <~ceitar a· exatidão comO princípiO, çomo 
g-r.1, admitindo, residualmente, o crl·o a ser" corrigido. 

, Na c1<lboruç_.ITo orçnmtmtãdn, exigÕ.:se a nmioi ·cxatidiio 
po.ss!\•cl. Os c:vc-r.tvais erros scr?io sanados a bem da "prÕpriá c.xa

tidâo_, é lÕgü·o. 

5.7 - O Garã.ter Aut.orfi.ativo .. do Otçamento 

Como ÚltimO pont.o pí-eambular d.o exame das contas .do 

· Pres.ide'n_te da Repúbl icn, ness..a parte "referent.e ao orçanie.nto, que
remos abordar rapidamente. o problcm::t lig"ado ao orç~;qe~ como ato 
de autorização. 

Historicamente, cabe: ao Poder Execut->.vo elaborar e ~x~ 
cut'7r p orçamento, enquanto ao Poder Í.egislat;ivo· .ê atribuída con~:·.: 
petência. para yotar a pro}Tt!sta "orçamentária e ex~rcer o controle 
ex.terno, ou controle pol.i'ti.co de Su.a ~xecução. 

Transformado eJjllei, pela aprovação da proposta," o· or-· 
c;amellto se reveste do caráter.de.ato de autorizaÇão do _Legisl.:-t! 
vo para sua regular execuç·ão· pe~o Go:v-ernó. 

Est.a autoriz"aç~o se manif'esta tanto no sentido de per
mitir ao Governo realizar ii receita, quaiit"o no de consentir a ef~ 
t.ivação da despesa. 

Em relaç~o ã receita especificamente tribu"tárj.a; a au~ 

tori:.ação er~ uma regra e:.:Pr,es~a nas ConstituiçÕe1i. "Brasileiras· 
até o advento da·Em~nda Co:nstitucional n"' 1, de 1969. Com efei
to, quase repredllzindo o texto· do§ 34, dl"l "art. 141 da"ConStitui-

çio de 1946_, dispunha o aTt. 150, 29, da de 1967, que nenhum 
tribut~ serk cobradO em· c'.ada exerc!c:io s.em prêvia. autorização ·or
ÇJ.ü:C'r>dda. 

Essa exigência ·aCaboU sendo afastada pela Emenda Cons~ 
titucional Í\ 9 1, ~e 19.69, que no § 29 do a"rt. 15.3 abandonou a prf 

·via au_sorização _orÇamcntãria. 

_De _sorte. que, o ca1·1it.er autorizativo do orçamento· par3 
a realização da receita tributâiia, qUC. corresponde a pratic<~men
te toda a receita. pública, não m:t:i.s. exi,s"t.e. EJt ,re.la·ção a· isto, 
pois, o orr;amc!ltO ê um at.o de s~phs qu:ã.nt:ificaçã·o estimativa. 

Porém, di) fadO da despesa pública, ma.rítém ele o carã 
ter de autodzação~· 'enqua~to ~to ~ue ·fixa ·e Con~olida os dispên· 
dios. ao mesmo temvo que os quant:ific~_1 pelo menos. em princípio 

ínílexi vc !mente •. 

5 .B.' O Órçam-r,~=rt·o para 1978 

A Lei ~r.çamcntâri.::l n'l' 6.486, de 06 de dcz_embro ·de ·1977 •. 

aprovou ·o Orça~c1~io G~;:ral ·da Un{ão par.a o ex~r.cício financeirÔ de 
1978, tendo .es:timado a Receita e· fixado a Despe~ a no total d~ 
.Cd 40l;Cf26 :Oo.o .000, DQ _(qtl,B; t:rOeenio.s e u:m_ biil~ões. vi.nte e ~s~is ~ 
"111.l5êS: de .çruz.ciros), a{"i~cluidos os montantes relatiVos ã t:ccei!.. 
ta e de'spesa do. TesOuro Nacional, no ~alor de. Cr$ 322.ÕOO.o00.çoo .o o. 
(trezent!)s· e .. vi."nte c dois bilhõ·es de cruz·eiros), .e dos Org~os da 

Administração In~i:reta.e das Fundações. ih.stituidas pelo Poder ~ú
blico, da ordem de Ct'"$ 79.-.026.000."000.00. (setenta e ríOvm ~~lhées e 
·vinte e seis milhõé-s .de. cruzeiros}. 

C.ompõem a lei Orçamlmtáda' os An.e:<.os I e I_I, que espe
cificam, r.s;:spectivamente. a receita e desPes~. do Tesour.o Nacio
nal. Alê~ dess.es. inclui~se· o Anexo I.Ii, que discrimina os recur_ 
SOS a serem transferidos do Teso'uro pã.l'"a os. Orgãos da Aministra

ç-ão Indireta. 

O Relatório. da Inspetoria-Ger3l de· Fina~ç.as d~· ~linist~ 
rio ô.a'.F~ze_nda ·l~mbra que a receita "e a del!pesa das Entida.des · da 

Admini~t,::i~ão Tndi:ret;:;. e Fund~·ç_ões Instit~Íd<!-S pelo Poder PÚb.Ü~ 
co constam d~ ·seus orçamentos pJ:.ôprios, tuja <l'Xecução está demon~ 
trada nos balanços .. e demais peças comp!ementares, por elco.s .elab.2. 
radas. ob"sefvada. a real~zação pertinente. 

5.9 Re.ceita. 

A recci"ta orçamefl:tiirià estim$-da poc:Ie ser assim demons
trada, observs:do o desdObramento por· Ca-tegorias Eçonômicas e por 

-·FonteS: 

R,ECfiTl\. ES.TIMNlA .Cr$ 1,00 

RECEITA IJO TESOURO 
Recel tas Correrites , 

- Recei u Tributária .fS9 .o9~ .750 .o o o 
- ·Recen·a··vatrimortia.l'..... •• s.475.ooo,ooo 

-·Receit"a lndustri'al ... .. .. • 59.500.000 
-· Transfer~ncias Correntes·.. 18.10

1

i.ooo~ooo 
-Receitas DiVersas "9.254.7S'O.OQO 

.RECEITAS DE CAPlTAL 

... -Alienação de Bens Imóveis e 
MQvCis ••• ,., ••• ~ •.•. :~-:, •••• 

- AmortizaÇão de ·Empréstimos 

Conc~i;li~os .• ~ ............... ~. 
... Tr[llS·~rênci.a.s de Capital • 
- Out"ras Rece~ t~s de ê-api tal. 

L02(}".0~0 

1.660.(}00 

7.1ª0.000 
14'0.oop 

T,OTAL•······••••••·•·••••··••••.·•·•••"•·· 

321.990. ooo:..ooo. 

.tO, 00"0 .000 

.32.2.090 .000 •. OÕO 
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RECEITAS DE OUTRAS FONTES 

(Enti.&a;des da AdministraÇãC" 

lndiretta ·e Fund<IÇÕes Inst.i 

tuídas pÚo Pode~· Público)-:-

-·Receitas CorTentes •••• -.-•••. 24.786.WO.OOO 

-Receitas de Capi.tal •.•••.••. 54.239.800-.0oo 

TOTAL DA .Q.ECEH'A ESTIMADA 

S.!l) • - Despesa 

A despesa fixada obedeceu ao segtiinté 
genérico: 

p~SPESA FIXADA 

Programação ã Coilt<J_ de 
ReturSos· do tesouro 

- Recursos Ordi nârios 173.624 . .17o;ooo 

79.0Z6.000.QOO 

401.026.000.000 

de.Sdobrl:nneli.to 

- RecursoS Vinculados 148.l7S.;830.000 -322.000.000.000 

·Programaçao a Conta de 
RecurSos de Outras Fgn 

~ 

- Entidades' da Admini! 
t:rS:ção IndiretsL e Fu·n

~ações Instituidits 'pe
lo Poder PÜblico · 7SI.oui.ooo:o-oo 79.ói6.o.oow!i'o 

TOTAL DA DESpESA FIX!DA ·•·•••••••••••••••+••••• 401.026.000.000 

o montante correspondente ã despes& a conta·_ de .,recur

::;·os d-o Tes.:~uro, pode ser· discriminado poT Categ.orias Econõm,iças 

da seguinte forma: 

DESPESA . F :..XÀDA Ã CONTA 

DE RECURSOS DO TF.SOURO 

- Despesas Correm:es·· 

- Despesas de Capital 

1 O T A L ··················-········ 

2b!'. 428. 400'. DOO 

120.571. 6'0.0 .0'00 

322-.ooo .. ooo .. oo-o 

A IGF·MF apresenta dois demonstrativos da despesa, um 
'por Funções, outro por 'Orgãos_ e CategoTiaS. EcOT!ôm_i,cas, qtie convênÍ 

reproduzir: 

DEMONSTRATIVO. DA DESPI::·SA POR fUN~ 

ltccursos dQ TesourO' 

Legislativa 

.Judiciária 

Administração e Piã.riejamento •• , ••..•• , •. ,_,_,_._,_, •• 

Ag:ricul tu r a ••••.....•• ,., •• , .• , , , •• , , •••.••••••• 

Comunicações •• , ~ •.••• .-::--~ .............. , • , -.,, ••• , 

2.12!,i.961.000 

2 ~ 744. 23·s .o o o 

48.014.400~000 

11.1,91.682."000 

·4.697.420.000 

Defesa Nacional e Segurança Púbpca ••.••..•••• ,.. 31.-466.0.3b.OOO 

Desenvolvimento Regional , •• , •••.••• , .••. , . •• • •• 38,;354.088~00.0 

Educação e Cultura ..... ~; .. ,_. .................. , · 26.754o203.00-0 

Energia e r.~c\lrsos Min~rais .• ~,· ••.••• , •. , •• ,. ..• • 11.609.848 .oo·o 

:trabitação· e Urbani.smo ••• •.:·~ ·.•.• ._. ~ •••••• •••••'•·.· 

Indú:.tria ·, ComérCio e Serviços •• , , •·• ~ .-. , • ,._,, •,, 

~·.,?4~ .44bOÕ0:. 

7•~7~.ó?§..sqt!: 

Ke}.ações 'Exteriores , o.,. •• ,_ •..•• : •.. ~., •.. .- ••••• ·· Í."Ziltt ;42?-_.'o.o.O 

sa·úde e Saneame~to ··1'·········T· ............... 9.186 .• !)22.000 

T:rilbalho .• , ,. , •• , • , , , , , ••••• , ,, ~ ,, , • , , ,, • , , • •••!. ·z.,O~li.OOl.OOO. 

Ass~stênci.:t e Previdência •.•• ." •••••.••. ·., •• ~ u. 1• 3't •. 60i!'ll03;0.0~· 

Transporte • ~. - ••• o o • o •• ' •••• o •••• o ••• , • o.· .•• o.· •• o ~1.2§1.049.000. 

StiB-iOTAL 301·. zoo.ood ,o o O . ' ,. .. '' ~ .. 
Reserva de. Contingênci<l ·······•p•~····"'''''' .zo~soo·.obo.ooo 

1' O T A L· ·••••••••••••••••••••r•••••·-·~···. 3:?.?.,000.00'0-.000. 

DBHONSTRATIVG DA DESPESA .l'{IR 

O&G~OS E CA7EC":oORIAS EC".ONOM!CAS 

RecurSOs dO Tesouro 

0 R G Jl O s 

fODER LEGlSLATIVQ 

Câmcira dos Derota.ioS: 
Sen~do Fed'erâ 1 ••.• 

'{ribunal de CC?ri-

taS 'da UniãO ••• ··~ 

T O TA t ....... 

PODER JUDICIÁ~ I O 

~uprero.o · Tribunal 
Federal 
Tribunal Federal 
-d~ Ret:úrsos ···-·· 
.JuStiç·a ~pj.t~_r.-. 
Jus.tiça Eleitoral 

.)'ustiça do Traba-:-

lho •...•••..• ·-··. 
.Justiç~? fed'eral ~ 
la. Instância ... 
.Justiça' do DF . • 
dos· Te :r ri tórios. : 

TO T A ·L ....... 

~XECUTIVO 

Presid,e:!da -da R!_ · 

DE s p E s As 

Co'rrentes ~cap-i tal 

936.2-~5.009 104,.5.50.000. 

725 ~462.000 123 .. 1,48 .000 

259.496.000 6 .ss.~ :o~o., 

1.9tl.'233.000 z'34.Z96_ooo· 

92 .• 220 .o-o o 3.380.ou0. 

118, B7Ó .000 3 .. 63D~O'QO 

143.1so;.ooo 8 o 230.000. 

64'6,'58!l.OQO ts .68~ .ooo 

1_.'19$ o 715.000 16.785.000-

253.800.000 ·7. 80,0·.ooo 

112.02,3.000 22.977.000 

2.S62.9~7.0ÓO 78 .4JHI .-ooo · 

'pública ......... 4.05'2.95'1.000 . 531.748-.00Q 

MINISTERIOS: '"'"1 

Aeronáutica .... · ... 7·.392.8111.000 · .229.119.0.00 

Agricultura:.:.... 4.228.7-41.000 2-.i7?.4.s9' .. oóo 

c~!nüilic"áçOC~ .. -... 1.329.192.000 36S'.t2s.ooo-

Educação c Cul tu-

ra ...•• · ...... ;._. .• , 14.501,582,.00.0 

Exército •• : ... ·~~.-.: 13 .• 6p,'308,000 

·Fa~enda ••.• ~······ '4.614.724.1ÍOO 
Indú~tria 1 'do. C.2. 
méTdo.,, .· •. ;.... 717·.9.05,.000 

Interior.-.•... : .. 
Justiça •.••. , .. -~. 

tfarinha ...... ; •. , 

Minas e Rne1'.gia •. · 
Pr'e\'.idê-Iicia ·.e As-

2. 860 .sa5·,ooo 
1.277.105.000 

7.879 .. 817.000 

'1.05_3:603.000 

2..-235.935,.000 

J.405.Ó$.~ •. Ó,oo 
7-29.3,42~900 

.S%,63'9,_000 

1,390.41 •• 000 

"151.2-95-.00_0 

1:869.419.0CÍO 

1.071.005',000 

c:s .l.!.Q!L 

T' O T 'A,'J. 

I.o4o .. s25 .oro 
•-848".610 ~000 

26~ .094.0~0 

2.155·.529.000 

9S.~O~ ;.oó~ 

In .. s'oo~ooo_ 
1Sl.98Q.OOb 

~62.2~s;o.no 

1.212.SOO..ÇlOÕ 

261.600 .o o o 

13S.000.000 

'2 .64.1. 455 .O.O.fl 

4.38.4.699.000 

9.621.960.000: 

6.4ol.2oo'.oocr 

i.697 .420-.00U 

16-: 737.'5!7.01)0 

1~.023.00.0.000 

s. ~~4 .066--00Q 

1..114.544.001) 

4. 2SI.o0o .o no 
1.4·28 .4oo'.ooo 

9'.'749.236.Ófl'O 

z.Ü4'.60~.ooo· 

sistência· Social. iL3'58.3's6:oo-o 79.826.000 11.42.9.212.000' 

~elà:ções Exterio:- · 
res ..•..•.•.•.. ,, 1.834-.. 535.~00 10-4.492.000· ·1.939.b27.Q{l0. 

Saúde •. ~·······--··. 4 .. 512.593.000 1.041.617.000 5;SS4.210 •. 0Q.0 
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ORGAOS 

Trabalho .••••••• o,, 

Transportes.- ..... ,;, 

FUNDO NACIONAL 1% 
DESENVOLVIMENTo ..... 

FUNDQ NACIONAL. DE 

APOIO AO DE.SENVO!:, 
VIMENTO~ URBANO ••• 

TOTAL 

ENCARGOS GERAIS 

~ 
Bntar&os Gemls da 
União ••••• , •••••.• 

TO TA L ....... 

TRANSFERENC[AS A 

ESTADIJS, DF. E!!J! 
NICIPIOS 

Trans.fercncia.s • 
EstadOs. Distri-
tO Fe·dcral e Mun! 
cí,;_cs.~ ••• ~ ...... ·. 

Transporto ••••••• 

tOTAL ....... 

ENCARGOS FINANCEI 
ROS DA UNIM 

Encargos J:inance!, 
tos ~a União •.•••• 
TOTAL ....... 
ENCARGOS PREVIDEN 

CI.(RIOS DA UNIÃO 

Encargos. Previden. 

D E S P E 

Çorr~ntes 

1;.974.743.000 

. 9.768.957.000 

8. 710 .. 614 .o o o 

101.686.182.000 

5.587.427.000 

5.587.427.000 

32.932.'260.000 

'32.932.260.000 

32.932.260.000 

'12.841.791.000 

12.841.791 .. 000 

CrS 1.00 

S AS 
TO TA L 

'Capital 

121.258.000 2.096 .OOl_..OOG 

6.614.843 .o o o 16.383.800.000 

28.500.386.000 37.2.11.000.000 

4.8Z2.800.b00 4 .822.fl0.1.000 

55 .627. s 18 .000 157.313.700 .000 

33.578.678.000 ~9,166.10~.000 

33.578.678.000 39.166.lOS.OO.O 

29-.376. 780'.000 6_2. ~.09-040 .• 000 

29.376.78,0 .o o o 62\309.040 .o o o 

29.376.78o.oo'o 62.309.040.000 

1.675.840.000 14.517.631.000 

1.675.840.000 14.517:S"3LOOO 

ciirio's d!' união .. 1--'2.=.3,_,. 0"9"6" • .._54,_,0"."'0"00"--i-----=----t-:2':3.:.. 0:'9:'6'-':'5"'40:.·:.:":.:0:-0 
ToTAL ••• · •••• F23~-~o~9!!:6;:.5;,:4~o:;·~oo!!::o~=======!==2::3::.o::9::6::.~'t'4;:o;:·::o:;oo;: 

RESERVA DE. CONTIN. 
GSNCIA 

Reserva de Contin, 

gência •.••••••••• 
1
_2_o_.s_o_o_._oo_o __ ;_o_o.,.o+-------l-2-:.,..a_o_o_._o_oo_,_o_o_o 

T O T A L ...... ·11::::20=·='=0=0=.0=0=0=··=00=0=· :f:. =======±=2=0=;8=0=0=.0=0=0=·=0=00. 

j;.l.l, Alterações no Orçamento 

As alterações produzidas no orçamento decorrem de crê• 
ditos ad~ci?nais ~bertos no exercício, ou de .outros ai~s concret!. 
zados durante a execuçãO .orçalllen.târh .• 'que repercutem soõre o or
çamento. e os c-réditos .adiciron.ais, 

~~; acordo c~ o art. 40 da Lei· n 9 4, 320/6.4, crê di tos !. 
dicionais são' aU:torlzações de d.espesas não Computad'as, ou insufi
cienteJqente dotadas Jia Lei de Orçamento •. 

Classi.;ficam-se_ em: I - .suple~entare~. aqueles destin!_ 
dos a refo:ço de dotação. ·orçamentâria: II-- .-esPeciais. os-- qUe- se 
destinam a despesas para as quais não 'haja dotação orçamentária eS 
pecffica: III- extr.aordinãrio~.._q.ue são créditos para'ateridér :
despesas urR:entes e.imurevistas. nos. casOs· d~ _Buerr~·. comoÇ.ão in.: 
testina ou calamidade públi.ca (art. 41, da Lei n9 4.320, de 1964). 

A. abertura dos c;-êdi tos suplementares e ~spec i ats, fe,! 
t~ por decreto executivo após .autorização legal (art. 42), depen
de dà existêncià de recursos disponi"veis para ocorrer ã despes.a e 
serâ _precedida de expc.sição justificativa la:rt. 43), Tais recur• 
sos dispo'níveis são os provenienteS 'de superdv:it financeiro apur!. 
do em balanço.'patri~onial do ·~xercíl;!:io a'nterior. de excesso de ~! 
recadação. de- anulação p'arCial ou total de dotações orçamentárias· 
ou de créditos adiCionais autoriza'dos em lei •. e de op'erações de 

crêdito autorizados (art. 43, i 19). 

Deve-se acrescentar a esses recursos prevf~tos na Lei 
no:> 4.320/64 aqu_e_les incluídos na reserva de contingência. destina 
dos espe'Cificamente·ã abert)lra de 'créditos suplementares (art. Sll 
do Decreto-lei n9 200. de 1967). 

O a~·t. 45 da Lei n9 4.320/64 determina que os CTéditos 
ad~cionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que 
forem abertos·, salvo expressa disposição legal em contrário. qua!! 
to aos e'specia.is e extraordinârios. Nesse sentido. o i 49 do ar
tigo 62 da ConstituiÇão :proíbe que os ~rédi tos especiais e extra
o_t'dinârios tenh::tm :vigência além do exercÍt:io cm' que forem autori
tados. ,..salt'o oe_ o ato- de auto'r-ização for- pl"omu~gado no.c úl.ti"!O• 
quatl"o moses daquaZe e.:cs:ro!cio,\,caso am que# l"eaba:rtos nos Zimi

téi dos seus saZdos# pode;roão vi'ger at·ê o término do ,J:z:e:zoc{cio fi ... 
nancei:zoo eubsaqilert.te 11 • 

5.11.1, ~ Crêditçs Suplementares 

.A Lei n<Jo 6.486/77 (Lei Orçamentária), no seu art. 79 

tr.ut.ori~ou o. Poder Exeéutivo a abrir cré~itos suplementares até o 
!i-mite de 201 do montante da despesa 'fixada. o que equivale a 
Cr$ 80.205.200.GOO .. op (oitenta bilhÕes, duzentos e cinco- m'ilhões 
·e =ãÜt~nios- mil cruzeiros). Esta autori za'.ã~ se fundamenta M item 
I. do art. 7fl, da Lei n9 4.320/64, que permite ã Lei de Orçamento 
autorizar o Executivo a abrir .créditos suplementares até' uma im
portância determinada, observadas.-· aS dispos,ições do seu art.. · 43. 

Além dessa autorização prevista na própria Lei Orçamen 
tária, o P?der Executiv'! foi aUtorizado·.· abrir crédito suplemen: 
tar ao Orçament? da União, atê o limite de Cr$ 9,000.000.000,00-

(no.ve bilhões de cruzeiros). para reforço de dotação da Reserva 
de Contingência. para o que_ seriam 'Utilizados recursos provenion
tes do superávit financeiro do exe.Tcfcio de :i.977 e do Pxcesso de 

arrecadação 'do próprio exe~cíCio. I:;ssa autorização foi dctermin!, 
'da pela Lei n9 6 •. 587, de 16 de novembro de !978. 

Talnb.ém a Lei no:> .6 .600. de ,04 de dezembr~ de 1978. auto 
'rizou a abertura de crêd'ito suplementar ao Orçamento da Uni~o.ati 
.o montante de Cr$ 6.284.000,000 ,O.Q (seis bilhões. duzentos e o~ 
ta e quatro milhõeS -de· cruz.eiros). para reforço das dotaçÕe5 des
tinadas ao Fundo Nacional d9. Desen'volvimento e ã Reserva de Con
tingência. com recursos provenientes ·do excésso de arrecadação do 
exercício em curso. 

Dessa forma, o -limite para abertura de créditos suple
mentares, estabelecido na Lei· Orçamentária, ·foi elevado para 
Cr$ SIS .489. 2Õ0 .• 000 .o o (noventa e dnco bilhões. quatrocentos e o! 
tenta e nove milhões· e ·duzentos mil ,cruÚ~iros), as!':im demonstr!!_ 
do: 

ESPECIFICAÇÃO 

LIMITE AUTORIZADO PE"LA LEI ORÇAMENTXRIA • • • • • • • • ·ao. 205.200.000 
LIMITE AUTORIZADO PF.LA LEI ·NV 6.587/78 9.000.000.000 

LIMITE AUTORIZADO PELA LEI N9 6.600/78 6.284.000.000 

TOTAL DE CRJ1DITOS SUPLEMENTARES AUTORIZADOS .... 95.489.200.000 

Entt:etanto, o montante de créditos suplementares abe!_ 
tos no exe.rcício de 1978 foi da ordem de Cr$ 56.168.070.100,00 -
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tcinquenta e seis_ bilhões, cent·o e sessenta e Oito milhões. $e'te..!!. 
ta mil e cem cruzeiros), llem aquêin da limite "total das autoriza . .:. 
ções. 

Para atender ..ã. ab-ertura desses. crédltos ..foram, indica
dOs, em observância às exigêilcias da Lef- n~ -4 ;3-20{6,4', recurso$ o

riundos de anulação de dOt""ções orçament~rias, bem assim...o.s prov!_ 
nientes do excesso de arrecadação e do sunerãvit finanCeiro do 
exercício de 1977: 

Não obst.ante, o PoCI.er Exes:utivo foi aUtorizado. pelo 
art. 89 da lei Orçamentã"ria ri•· 6.486/77 ~ a suPlementar proietos e 

atividades sujeitas a financiamento 'ã 'conta de receitas com.·.des't!. 
nação espeçffica,. com recursos· do excesso cÍe arreca-dação. P:ara 
tanto. ficaram "dispt~nsa.doll o::~daertJtcs de abePtura. de ePéàitoB 

.nos casoc cm qUe a Zei date:rmina a. entz>ega~ ~m forma izutomatica_ ~ 

dOs pl'odut;os d(J<Jsao z>ec~.Ctas aos êPgãos; llntidades ou fundos "a 

que esi,.i~;aZ.em JJinauZados~ obsel'vados os' Zirrtite8 da efetiwz arr12e~ 
dação de cai:ca no e:ce:rcicio tr, 

Escla:recc .::;. fucp':'sição de Motivos que, "assim aendc~ f~ 

c4 ao comportamento das :raf'!eita~ vincu_ladas~ po.l" àete1~mina~r..:es 

conatituci:mais ti Zegais, a fundoll e daape.sas~ cuja a.l'recadaçãq- ' 

se apPescntou supal'io_ro a estimatiVa, ,.Jic_pensaáos os Dac:r-et.Os do 

Poder E:cecutivo, fottam suplamentódas dotações de acordo e;:,m a ,me!! 

cionada a~.;tozoização 1.egat e nos· moldes do dispo~to no Deerc~c n9 
82.3,04, de 20 de set.Smbro de 1.9~8 (D.O. de 2t.9. '18),, no montante 

dtJ C:r$ z;.sn.1.53,885, _o ~Ue a7.t_a:rou para Czo$ 73.?59.223.".985~ 
to'ta.l deu; e7'éaitos supiemental"cs abertos". 

Portc.nto, os referidos crêdi tos abertos podem se:r .as

sim desdobrados: 

ESPE'CIFICACf.d 

CR~DITOS SUPLEMENTARES ABERTOS P.OR DECRETO S6 .. 168.0.70.100 

SUP.LIDlENTAÇOES AUTOMÁTICAS ··········••·••••••••• J.7.591.1S3.885 

TOTAL IIOS_ CRI!DitOS_SUPLEMENTARBS ABERTOS , , ••••• , 73.75-9 ._223 .985 

As suplementações automáticas COmpietaràm dotaçõe~ ·or

çameTJtãri.a.s. de :?.corda co~ a ,Seguinte. di·~criminação; 

Recursos de Orgiios Autônoinos • , ••• + ... ; •• , ....... . 

PRESIDBNCIA DA REPrfBLICA 

AGENCIA NAC:i.ONAJ. 

Recursos de Clrgãos AutônOmos 

HO'SPITAL DAS FOnCAS ARMADAS 

Recursos de .Orgãos Autô_nomos 

MINISTERIO DA AERONÁUTICA 

Coritribu~ção. para o Fundo 
Aeroviârio 

Adicional Tarifário sob.re 
T.rànsporte Aéreo 

Tarií'aS Ael·oponUãrias 

MIIII!SfERIO DAS ÇOMt)NICACOES 

TaY.a de ~iscalização das 1'!:. 
-lêcomunicaçóes inclusi~ Mu.!_ 

ta e Correçio Monetária 

SS.829.03-l 

&8 .$66.550 

15~9,82.740 

28.V00 .OQ(} 

4.815.281 

160 .6i.S.372 

28 ;500 .266 

MINISTBRIO DA EDUCACAO E 

~ 

Cota-Plt"'l"te d!> Salãrio E

ducaçi\n 

Recursos de Orgãos ·Autô-

no mos 

MINISTI!RIO DA 'FAZENDA 

Rendas da Secretaria 

da Rece.i ta FEderal 

~1NlSTI1RlO DA J!JSTJCA 

......... 95-5.079.732 

9.097.160. 

Hecursos de Orgãos Autónomos 

~INIST~RIO DA MARINHA 

Rendas e_ Multas do Ftil} 

ao ~~<lva~ 

Contribuição para 
Fundo de Desenvol,.vimep. 

to do Ensino Profissi:2,_ 
nal Marítimo 

L4INISTBRIO DAS MINAS 

E ENERGIA 

Recursos de .Orgãos- Au ... 

tônomos 

. MI?ÚSTBR.l_O DA PREVIDEN. 

CIA E ASSISTt:NCI.A SO

~ 

11.687 ;216 

27.346.881 

Cota de Pre:vidência ~-········ .•••••••••••• 

MINISTP.RIO DO TRABALHO 

Co.ta-pntç da ContriliJJ!. 
ção· Sindical 

Recursos de Orgãos Au., 

tõnomos 

'MINlSTERIO DO$ TRANSPORTES 

'I_'axa Rodoviãri Onica in
clusive Mult::.. 

Taxa de Melhoram~ntos dos 
Port·os 

ENCAJ{GOS GERAIS DA UNIJC.O 

RECURSOS -SOB SUPERV!MO .DO 

MINrsTr!RÍo· J)A. F.A~ENDA 

Imposto sobre Operações Fi 
nanceiras. 

7.15-4.051 

1CL173,873 

194.053.583 

1.864.65.9.405 

Imposto sabre a Exportação........ 140 :oo1 ."831 

E·NCARQÓ:S G_Ç.RAIS. DA UNIÃO. 

Progranias Espçcia:l.s 

Recu_rsos sob- ..Supeiv'isão da 
Secretá-ria. de Planei amento 
da Presidência da· Rep.Úbli

g 

Contribuição par~ Progra
, mas Especiais {PIN. e· PRO

TERRA) 

~Terça..fej~a 10 073 

964.176.892 

13 .• 33.7 .• 3.7.4 

39--.034_.~57 

147.796.349 

1.196.170.225 

136.753 .1)23 

299.227. 4..56 

2 .0.()4·_.66"7 ~2~6 

1.783.438.596 
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fUNDO .NACIONAL DE DESENVOL 

VIME~lTO 

Recursos sob Supervisão da 
Secretaria de Planejame'nto 

da Presidência d;:t ~~púb 1 i

.s! 

Imposto Onico sobre Lubri

·ficantes e CombustíVeis L.f 
quidos e Gasosos 

ImPosto Onico sobre Enér

gia Elêtrica 

Adicional Tarif~rio sob r e 

transporte Aért.:o 

Sobretarifas do Fundo Na-

620.773.486 

262.742,384 

147.849.573 

cional de Telecomunicações........ 789.830 ~303 

Dividendos Atribuídos 

União 

RECYB._S~~lJPERVISÃO DO 

MINISTI!RIO DAS COMUNICI\ÇOES 

·Sobrctarifas do Fundo 'Na .. 

cional de Tcleccmunicações 

RECURSOS SOB SUI"ERVIS~O PO 

MINISTf!RIO DAS MINAS E E

NERGIA 

Imposto Onico sobre Ener

gia Elétrica 

Imposto Onico sobre Mine

rais 

RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO 

MINISTI!RIO DOS TRANSPORTES 

Imposto sobre Transporte 

RodovUÍrio de Passageiros e 

Cargas 

TRANSFERF.NC.IA A ESTADOS, 

DISTRI'IO FEDERAL E , MUNIC! 

PIOS 

.Recursos sob Supervisão do 

Ministé1·io da Fazenda 

Participação nos Impostos 

de Renda e sobre Pt•oduto.s 

Indus t ri aliz.ndos 

~CU_!!§OS SOl\ SUPERVISÃO DA 
SECRETARIA DE PJ.ANI!JAMENTO 

DA PRESIDENC!A D:', REPORLI

fA 
Participação nos Imposto-s 

de Renda t• ~obre Produto~ 

I ndus t r i .. ll zados 

~.§2Y.!L§.ill~EiW1SÃO _DO 

M.IN!Sl],~ ft~S l>1!_~-lA~_-.l,_l1:. __ 

~ 
Imposto Ilnico scbt·e rncr .. 

422 • .34C.922 

626.014.219 

20.385.323 

2. 243.536.668 

2.348.553.571 

646.399.542 

299.073.4í:2 

2.,_566. 123. 501 

:i$2.645.162 

gia Elétr iu: ·············~··-···-··~--·-· 1.824.9,09.880 

RECURSOS SOB SUPERVISF:O DO 

MINI STERIO DOS TRANSPORTES 

Impost,., sobre Transporte 

Rodoviário de Passageiros e 
Carg,as .. . .. ...... 74.768.355 

Taxa .Rodoviária -Onica in-

clusive multa 242."'708.939 317'.477.294 

fUNDO NACIONAL DE APOIO AO 

DESENVOLVIMENTO lJRBANO 

Recursos sob Supervisão da 

S~cret.aria de Pl~nejame:r.tQ 

da PrcJ?idência .da Rej)íibl i-

~ 

Taxa Ro-doviária tinica in-

clusiv.:e multa 

Adicional da Taxa Rodovi.ã-

ria Onica 

56.632.085 

...••....•. §~ 

5 .11. 2. - C1·Gdi tv:!' Especiais 

123.800.406 

No exCr-crcio de 1978, os créditos especiais abertos S2, 

maram Cr$ 4.161.679.900,00 (quatro bilhões, cento c se:;senta c um 

milhões. seisceritos e setenta e nov~ mil e novecentos cruzeiros). 

Além dfsso. fOram reabertos créditos especiais no total de Cr$.,. 
246.526.000,00 (duzentos e quarenta e seis milhões, quinhentos e 

lfinte e seis mil cruzeiros). 

Conforme o RelaLÕ1·.io e Parecer Prévio do Trih.::<>l de 

Contas da União. do total dos créditos especiais abertos foi an~ .. : 
lada a importância de Cr$ 7.190.000,00 (sete milhões, cento e no

ventá mil cruzeiros), a fim de compensar o crédito suplementar a

berto pelo Decreto n' 82.803, de 6 de dezembro de 1978. 

Desse modo, os c_réditos especiais abertos e reabertos 
no exercício de 1978 totaliZaram Cr$' 4.401.015.900_,00 (quatro bi
lhões, quatrocentos e um milhões, quin.ze mil e novecentos cruzeJ.. 

ros). assi.m demonstrados: 

ESPECIFICAÇÃO 

CrêUi tos Especiais Abertos ......... 4..161.679 .900 

Créditos Especiais Reab("rtos.;····· 246.526.000 

Crédito Especial Anulado •...•...•.. (-) 7.190.000 

4.408.20S.Q.OO 

7.19('1.000 

TOTAL DOS CRI!DITOS ESPECIAIS ................. ~ ..... _4._401.015.900 

O;; recursos par:- n atendimento dos créditos especiais&

bertos resultaram dil anulação de dotações orçamentárias e do ex ... ~ 
se de arn.cadação da receita. 

A distribuição dos créditos especiais ab~rtos pode ser 

assim dcmo.lstrada: 

CR:r.n !TOS f:SI'T:C Jf, IS Mr:I1TOS 

Poder Lcgisl<!tlvo 

Scr:.:ulo Federal 

Poder Judiciário 

J .. ustiça f:cJeral 

_ ~c la. Instârda 

Podc::r Executivo 

Ministério do 

Interior 

Minis tê' r .i o da 

Previdência e 

Assistência SQ_ 

cial 

Encargos Ge-:ais 

da Uni-ãO 

11.546 .. 600 

3. 838.000 

lOS .000 .. 000 

1 .. ao o :o o o 

494.300 .ao o 
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Transferências 
a HS't&doS, Di~ 

trito Federal-e 
Municípios 38.005.300 

Encargos F1nan 
ct.d ros da Uni-

ão ~.· ••••••• 3.500.000.000 

T O T A L 

4.154.489.9ÓO 

4.154.489.900 

Esse totu ~nclui a dedução proveniente da anulação jâ 

referida. no valor de Cr$ 7.190.000,00. 

Os créditos especiais reabertos .no exerci' cio de 19 78, 
e. decorl'ência de terem sido autorizados durante o fiitimo quadri,
mestre de 1977. (a:rt. 62, § 411, da Constituição), foram assim d~s~ 
tribui'dos: 

CRGDiTOS ESPfCTAIS R_EASER,_TOS 

Poder JUdiciário 

'tribunal Federal de Recursos 198.000 

Poder Executivo 

Encargos Gerais da União •• , ••• , , •••• , , • o , • , ••• 246.328.000 

T O T A L 246.526.000 

Note-se que no exercício financeiro de 1978 não foTam 
abe'l'tos c.rédi tos extraordii:târios o 

5.11..3., .1. Resumo das Alterações na Despesa 

A de.spesa fixada e autorizada na Lei Orçamentária pttra 
o exercíc:i,:. .finance-iro de 1978 o em virtude da, abertura de crêd.i
tós sup;tementares e especiais o foi alt.erada de a·tordo com o se
guinte esquema resu~ido: 

ESPECIFICAÇÃO 

Orçamento 

.Sup!ementaÇôes o • o o ••••••• , ••••• 

Anulações de 

D'otações • o ••••••• o •• o. (-) 

Créditos Bspe-
ciais 

Anulação ~ Cr! 
dito Especial ••••••••.•••••. (-.. ) 

322o000 oOOO oOOO 

75\ 759-o 223 ,.9 85 

4L006.254o700 

4.408.205.9_0:0 

395.759.225.985 

. .:55~-. 75 2 .969 o zss 

359.16.1.175 ;185 

7.190.000 359.153,985,185~ 

T O T A L •••··•·•••••••••••••••••••o••••• 359.153,985.18.5 

5.11~4· + Atos Com Repercussão no Orçamento 

Os créditos adicionais produzem altnações .quantitati:... 
vas no orçamento~ Entretânto, algqmas modificações legislativas 
acabam repercutindo no orçamento o t:~.eslll.o não alterando os quanti t,! 
tivos da despesa, 

O Relatório da 'Inspet.ori.a-Gera~ de Finanças do Minis
tério da Fazenda relaciona tOdos o~ atos que causaraJJ as referidas 
alterações no orçamento. 

O Tribunal de Contas da União, em seu Relatório, tam
bém arTola os a tos que repercutiram no orçamento. 

Hã uma discrepância d~ critérios, porém, entre a IGF
MF e o TCU. Este, menciona apenas aqueles Atos que prom~veram al 
terações inst~tutc;iqnaiso digamos assim, enquanto aqUela inclui 
todos os Atas que, além dessa, infl~Íram na reali'iação da r'ecei
ta do exercício. 

::~Como dissel!'IOS, é uma questão de- crit6rio. O Tribunal 
de Contas relaciOnou somente A tos que modificaram a distribuiç :<i. o 
do produto da arrec~clação de i:npostos e os que efetuaram altera
ções da competência pc_ra movimentaçãO e udlizaç3.o de · crêd'ito~ 
orçamentários o AqUela Corte de Contas entendeu, provavelmente . , 
que "às alterações· produ;:i'das na re-ceita deveri·am fi,gurar na pa:'t'te. 
referente ao exame da rece-i t& arrecadada. TodaYia, também nessa 
parte de seu· Relatório nada encontr'amos. ·Preferimos o cri tê rio u 
sado pela Inspetoria-Geral_ de Finanças do Ministério da Faze.nda.::
l.nvertendo •. porém, a ordem adot9.da. Neste i te~, relacionaremos ~ 
-p~nas os Ates que não influiram, propriamente, na realização da 
receita, 

Assim, a distribuição. do- produto da ·arre.cadação de im
posto foi modificada pelo Decreto-lei .nq 1.·600 0 de. 03 de janei"ro 
de· 1978, que dispôs, para o exercício financeiro ·de .1978, sobre a. 

constitui.ção de: uma reServa espeCial~· c'orresp6n_dentC a ~51 {vinte 
e ·cinco po1· cCnto) da despesa fixada na Lei. Orçamcri'târia, insusc:e 
tível ã realizaÇão d~ despesas de qualquer naiureza, ã conta· do; 

seguintes tributos: lmpos_to:s Onicos sob~e Lubrificantes _e CO.jpbU~ 

tíveis Lí<lvidos e Gasosos e -respectivO Adici'cÍna:l, sobre Energia_ª 
'lêtrica, sobre Minerais e, ainda, qs Impostos soõTe Operações Fi
nanceiras e sobre Serviços de TTanspoites. Rodoviário Intermunici
pal e Inte"testadual de P'aSsageiros e Cargas. 

De outro lad~, foram. os seguintes os A tos que altera
ram a comp~tê.ncia para movimenta~ e utilizar os. crêdi,tos orçamen

tários: 

I) Decretp n9 81,.454, de 17 de março de 1978, que ''di:! 

põe sob:re a oPgan.i"zação' admi,nistxra~!va do MinistéZ.io da · Edueação 

s Cultura., e dá out:rao p:rovidinctas", 

E-?se ·necreto efetuou ?-uas ãlterações. A 'primeira, da.!!, 
do nova denominação aó Prog:r1lma• de Expansão e Melhoramento das 
Instalações de Ensino Superior, que passou a denominar-se Cool-de
nadoria de Desenvolvimento das Instalações do Ensino Superim:-(PR,g 
MESU), assegurada sua autonomia administrativa e financeira . .A:lém 
dos recur!!ios orçamentários com que conta o PREMESU·, aqueles nece!. 
sârio$ à realização dos prójetos a seu_ cargo devem ser :çecolhidos 
ao Fundo Nacional de J)esenvolvimento da EducaçãO- (F~pE), e~ siibw 
conta -especÍfica, nOs termoS do art, i 9 do Decreto nQ; ~73.857, de 

14 de março de 1974. 

A outra alteração consiste .na incorporação ã. Fund:~.çã.o 

Nacional de Arte (Í:UNARTE.:). com à tran~Íerêncla- do .r~spectivo- a
cervo·, at·nbúições e recursos orçamentári-os, dos seguintes órgãOS: 
Serviço Nacáonal de Tcai:ro, C,.ampânha .de De:f:esa do .Folclore Brasi
leiro-,- Musl::lU Nacional de Be~as Artes e Museu Villa-Lobos 

2) .Lei, n9 6.545, de 30 ·de Junho de 1978, que ' 'f})ispõe 

.so_J..,e ·a tl'anafo:rmar;ão das Escolas Técnicas Federais do Minas' Gtt

t'â-l-s., do Para~ã e Celso Sucko1J da Fonse..,a em Ce~trofl Federais de 

Eduoaçãq Telinológ·ica~ e dá Outras providências". 

O referidO:Ato, ao transformar as menciona'das Escolas 
nos novos Centros Federais de Educação 'I'ecnolÕgica, dctermin.Ju a 
transfe~enciâ dos recursos então destinados às- antigas inStitui

,Ç2es. 

3) Decreto n"' 8Z.201. dc.30 de agosto de 1978, que 
lldiapõe sobre a tl'ar~.sfel'ênciã: do i;aCoi-atório Central de Co)d:~o--: 

l-e de Dl'ogaBI., Medicauientos e Alimer~.toc da e.a-'b:rutu:ra da Adm1:niatl'~ 
?ão- D1-Peta· do Kinistd:rio da Saúde· Fara ~ Fundaçãõ --õswaZ4o Cl'uz f1. 

à~ outl'Q-s· .p-,:oofJidênciaG ". 



076 Terça-feira 10 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seçào II) Março de 1981 

4) Lei n'l' 6.%8 ,·de 24 de S(~tcmbro Oe 1978, que ,;au.to.-
7'i::a: a carssão ao Estad<:, a~ Rio àe Já1wtro ào irrtóiieT-(lue meno;[ona. 
e dei· outrac p:r•ovidê•:cüa; "'. 

Trata-se de cessão, a título. de. utilização gratuittt,ao 

Estado do· Rio de Janeiro, do irnôvel da UnÜio otide funci,ona o Mani' 
cômio Judiciârio Heit'or Carr:ilho, para o que foi 'o ~inis;ê-rio- d~ 
Saúd<? a'utorizado a transferir ao Gcverno daqu'eta ünídade dà Fede

ração os recursos financeiros consignados n? orçament_o da União , 

no:i exercícios de 1976 e 197"9", destinados à m.anu_te_nção daquele}.!~ 
nicômio Judiciário, 

5) Registre-se, porrúltimo, a alteraÇão prOmovida pela 
Lei n 9 6.601, d' 07 rl.e dezembro 0(•.19_78, que retific:.o-:;, S(>m ônu.;,. 

a Lei Orçamentária para o exercício financcir_o Q.e 1978 •. d.etermi.....;.. 
nandn mudanças em seus Aê.endÇls, 

5.11.5, '" AtasCo"\ Repercussãó na Receita Arr~cadada 

O Relatéiiio da !GF··MF esclarece q_ue "c. :receita éónsta!!_ 

te da Or;amer.to foi azorecadada em >:'iOntante 4-ife:r>ente do estiroâào, 

n'ão ~Ó em função dr:zs VaPi.aÇôi.ls 'do podel" aqtr.ú;itiVo da moeda naci!2_ 

na'l. e do desempenho da economia a n-íveZ superioz> ao 'pvévisto .•. "~ 
mas. igu_almente, em con~eql';;nc;i:t das disposiç.õcs que en~mc~a. 

Dentre esses dispositivos • inclllem'-se as Leis números 

6.5S7, de 16-.11.78, c 6.600. de 04.12.7~. que autorizaram a. aber
tura de cré_ditos sup1cmontarcs, con;!forrhC jã' exa_mjMdQ. Também es

t5.o Citad:~t. as Leis' ~<~s,_ 6.519, -de 28.03.78. 6.5S8, de .05.09.7'8 e 

s .. S89, de 16.11.:78, todas pen1l.issivas. da aber·t~ra ·de Ç't,êUitos es

peciais, antes referidas quando analisamos esses créditos. 

I~to f!Cisto, os Atas que influir~m na arrecadação 
Tecei t~ foran\ os s~;"guj ntcs: 

da 

1) Decreto-lei n'l' 1.622; de 18 de abril de' 1978, que 

"concede isenção ~do imposto sobre pr-odutos· indusj:-rialir;ados e do 

f.mpatJto de impo"l'tação no ti ~a sós quq osp?cifica". 

Trata-se de isençã-o do Impásto s-<)Õi"e Produtos Industrl!_ 

liz.ados (IPI). conc~dida aos aparelhos eletrõiiicos t;!.po · "Paaema-· 
7mr"', para comando cardíacO. A isenção se eStende às· partes, pe

ças e componentes importados .• sem similar nacional, para fins de 

fabricc.ção dos re-feridos aparelhos. abrangendo o benefício~ nesse 
caso, tambi=m o imposto de impoTtac;ão. Àlêm dessas ·isenções, 

mesmo Ato .tl;lt~rizou a remissão de créditos tributários oriundos de 
fatos geradcres l"elativos ao IPI ~nci'llente sobre aqueles apa:re

lhos, quando de fabricação n'acio'nal. 

2)Decreto-lei n9 1.62s, de 0.9 de mai'o de 1978~ qUe •a
creaeenta parágrafo ao ar~igo '1.5 do Decreto_...:tei n9 Z.4si~ de '1 de 

dezembro de !.976., e. dá out:ras pz-.ovidincia$'1• 

O Ato supri~~tiu a incidência do iinpdsto de renda na :fo!!:_ 
te sobre as importâncias pagas Q.U creditadas a -pessoas jUrÍdicas. 

referentes a fretes e carreto:S. 

3) Decreto7lei n" ~.626 •. de'19 de junho de ,1978, que 

"diapõt: ao'bzot: isenção da A.diciona'l. ao F'l'ste par4 Renovação da Ma

rinha MCreante e da !Z'aa::a de Hll'lhoram•nto doa Pol'tos~ tcoa casos C1Je 

capecifiea~ e dá out.l'a• p'1'ovid$nciac". 

4) Decreto--:1ei n"'1.627'. de' 02 de junh9 de 1978, que 

"di.•pÕt~ quanto 'à. i-unção do lmpoeio d• Importa"ão e do Tmpo11i.ti .s~ 
brg, Pl'odutc.s Indu.stl'iatiaadoc~ nos caeO$ que eep~t.eifiec. e déi • Ou
tra• p'l"CVi.:lincic.a n. 

A isençã-o concedida se refere. às i"saportai;ões de partes 

o co11.ponentes pa:ra a .fabrica'ião de cento e vinte trens-unidadeS ~. 

lét'ric:as. quanto ao lJD:posto de Ir~po'rtação e ·~ IPI e às aquh]çãs, 

no me!caJ.o interno, por empresas ferroviârias nacionais, dessas 

mesmas c:entp c vinte unidades. 

5) Dccret•::. n'l' IH ,771,. de 07 de junho de 1978, que 

~1:regu.'Z.a-m.1nta a Lei ltÇ U .. 50.7 ~ de !.9 de dezembl"'o de 7.9 7'1 ~ que dis

põe ccibl-e a i~spttção é a fiseali.zação de;. p"I'odUção e do eom6r-cio 

de sementec e mudas~ e dá outra.& p"I'ovidêtlcia.s 11
• 

Aqui, foi _estabelecida multa de até 20 (vinte) vez~s 

o maior valo'r de refer_ência vigent!" (Lei n9 -6.205, de 29.4.75) • 

aplicável na.~ hipóteSes· de inohser.vâpcia das disposições do Reg~ 

lamento:;> expedido, processandO-se o rec:olhimen~o dessa rec:ei ta 

no ãmbito do Mi_ni?t;êrio_ da Agricultura, de acordo com a Lei Del.=, 

gada n9·8, de li de outuia!' à.e 1962. 

6) Decreto-lei n9 .1.630_,_ de 17 de julho de 1978, que 

'~concede ben€f!.cios tributários ao PrOf!l"ITl'f}a Nuc'leai-' BrasileirO ~ 

e dá Outras prOVidênci:aa". 

Pelo art. l'l' desse Decretp~lei, 'ê facultada a ~senção 

do_ Imposto de 'Importação e do Imposto_ sobre Produtos Indust.rial.!, 

Zados incidentes sobre equipamentos e mat.eriais em. geral, sem s..t 
milar nacio"na1 .• bem como ao combUstível nuclear em qualquer eta
·pa do c'icl~ de pro<iução, importados pela E~presas Nucle<::res Bra-· 

sileiras S.A. -- NUC~EBRÂS -:-"" e. sua~ subsidiárias. ou, ainda Por 
.empresas ccncessiO~?riã:s ã:e serviÇC?S -públicos de ener~ia elêtri-· 

ca~ iricumbidas 'da construção e operação '"ae usinas· nucleoelêtri

cas, desde que objetivem as_ ativÚades prôpriâs do PrQgrama N)! 

cl~ar B;asil;iro: especifi~ados ·no~ itens I e II do dispositivo_. 

A isenção assim prevista é extensiva a empTesas não 
compreendidas' no art. 19, desde que Cadastradas na NUCLE'BRA.S~ na 

'importação dos bens ali refeTidos para execução 4e pi'oj e tos d.:> 

Programa Nuclear _Brasileiro. 

O combusttv:el nuclear produzido no País tambêm se be
nefiCia da isenção e aos equiPamt",._tos e materiais di versos ,de f.:!, 

b;icação "l:Jçiona1. destinados às mesmas atividades, con~edi
do t;ratamento tributário especial. previsto no art:. ~· do Decre

to-lei. 

7) Portaria n{' 1.000/GMS"• ·de 12 de· setembrO 1!e- 1978. 

do Mil;ü!'~ério da A~r~n~utica, que '"'ap,..o:.~a- crité:r>ios e Procf:ldime.n

to.s para Qpliqação e cob.:~:"anr.a àe ':a:rifa-·de U$o daa CDmunicaçÕel:l' e 
doa ·Au.rtlios à _lla:vegaçãa ·Aérea em Rotd".' 

8) Decreto-lei n.!- 1.636. de 04 de Setembr.o !'~, 1978. 

que "'isenta do Imposto tJ11ieo scib:zoB Lub'l'i-fica.nte.s e Combusttveis ' 
LiQuidas e. Gizs~.sos o uaaó'Leo destinado ;i .Jabzoicaçiio de V as e· 'ti 7Z as 

Sólidas". 

,9) necreto-lei n9 1.645, de 11 ~e dezembro de 1978.que 
"dispõe sobl'e a eobl"~nça da Divida Ativa da üniãO~· e dá out'l'as 

pl'ovidénciall n. 

Pelo art: 19' desse Decreto-lei_ 'foram cancelados dêbi-

t9~· de qualquer nature.z.a· para com a Fazenda Nacional, copt valor 
originário· igual ou inferior a c'-r$ 300,00 (trezent!OS cruzeiros). 

inscritqs como.. Dívida . .Átiva da Uniã;,. 

E o. art.~ 2'~'·, expressamen.te dispôs: "Ficam caneetados os 

débitos coneel"noP.ntea ào imposto da renda~ a:o iwrpo5to •ohl'e p:r-od~ 

. t~a indust:riaU:.sa.!los; ao impo8to de import~ção~ a inuztas de· qua!, 

qu.e;r nature~a pre'IJistOs na tegis'La~ão em vigor e a custae prooczB
satc.ie:., dtt -aat'ol" Ol'iginároi.o- igu:;zt, OU in.le:zo'Í.Ol' (z Cl'$ 300~ 00 (tio'cs:'.:z!!_ 

i:o• cru1et1.i~oa} ~ constitutdos atá a data de PubZ-ioaç-ão do D•C'l!'l!~ 

5.12. t - Prcgra~~.aÇão :Financeira 

o art:. 17 do ·DecTeto-lei n9 200/67 dispõe. ~: 

.IIA:zot. z;: ~. Pal"<% .aju-etal" o' 'l"iP!O d(l. fl:teeuçáo do Ol"Ç'a"'-· 

•.ento-p.t>Ograma. ao j'tuzo provável. dt:. roeU!: 
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ses~ o Miwtsté.rio do PZancjamento e CaoPdenação Ger>al 

e c Ministério da Fa:umda ~labora:ro~o~ ·~m oohjunto, 

pPo,gramaç5o fl.~Janeei.J•a ele .daaeitlbolso~ de modo a ,asse

gupar a 'tibcJ>ação auí.;Jinátiea. e oportund; dos rseursos 

necc~sá1•ios à a:~;11cução dco pr>áfi;.amaB anuais de tl'aba· 

Zho 1
'. 

Nn ostrita 01JSI.'l'Y5nci.l clc:::s.c disposí'tivo, o Dcc.reto.ll\' 

81.183, Uc U~ de j:mcil·o Uc 19-73, :Cixou ns :r.orvm.s da cxcCiLÇtio o!"·· 

çamc-ntári.n c- dl.sci.rlinou n pror:i-am:.ti;5.o fúl"á;-{cci'ra do Tcsout·o Ka

cional P.:l!<l n e-;;:: ore feio de 19 78. 

~o::~J 

- R6cursvs ln·Jfllií.rios .....•.• si.oz7.598_.000 

- Recurso!> VÜKul::tdo::;. ... _..... l.9i2.9.S!LOOO 

'1;:;-_c;lJ~'S<lS l'rogrnm...1da •••. ·.... 63.~51,317 .000' 

Terça-feiNI 10 077 

8;1.510.587.00 

O c i Ü!.tlo D.ccreto determi nau qUe a despesa de- Caixa ·do 

Tesouro Nacional n:.ío- excedeTia a C;_·$ 3t2.00G.OQO·.ooo,od (ti.ezeP-;

tos e vinte c ·dois bilhões de cruzeir.os), sa1vp se o. permitisse o 

cornportQ.mento da' n~ceita. 

- 'Despeo~a :t Prc~r::u~ar .... , .. •"•c> "6.84S~ZSS.OOO 70~l%.572.00l' 

Q.ui.mto ã disponibÜidade orçamentâria, esta foi desde.~ 
br~da para os, fins da progra:r:u.çâo de _desembolso, cm "tJesp_~aa ~ 
PI':gzo;m.z:zo'r c· "Despesa I'1•og:rama.àa". Para a ,'vesp~aa a.:t-':r~g:ramal·~ 
cstabcl~ceu-se que- os recursos c.or1·espondcnt"es- devei-iam ~er 1ibe1~ 
dos atê marçO d·e 1979, obser-vaio·a·c.om:Portameitto d-e Caixa do ·re

sou;o Nacional. Na "Despesa Prog:ramada" for-am·considerados Os 

gastos inadiáveis. 
Reservas clc Collti1y::ênd:1 

tú. 762.8<11~ ooc 

13'. 700.0.0Q.[;il0 

· 40.80U.po;::~.ooo 322.000.000.-QOO 

Além d~ssas dispQsiÇões, o u·ecretO n 9 8]...183/18 di.sc:i

plinou 0 paga.r.tento dos compromissos inscritos Cm ·rraeRtos a P-:zgal'-"; 

es.tabcleceu que os saldos das contas de_ de~Õsitos, oriun~ós de r~ 
c~rsos orçameritârios inativos por ma"ís -de um exerci'ció financeiro. 

seriam autornaticameute encerra'dos_ e 'reverteriam ~- conta do 1'esou

r.o Nacional; e -proibiu o aume~t·l de' capital ~e em~res~s púb~iC:~s 
e sociedades de economia mista, salvo se os recursbs do Tesouro 

c~rresv<o~dcntes estivcsc;em_ previstos no oTçamento ·<;~ti efu. créditos 

l-Th'TE: • Le-i nQ 6.~86, de 6 dé_dcz.c:nbro de- !Q77 

S~D. t. Üccttç5o o,Çr;mcntii'!.·i~ -·F-~<llÜ~Çid,ÕO. ReC:eiú.' .. 

adicionais. 

A discriminação- da. prógr.amação financ.eira consta do R~ 
latôrio e Paro::-ccr PrSvio do TCU, conform,c 9 seguinte dc~onstl:ati-

EstimÔ.d::~, "a· l:{ccci~~, do Tes~ur~ Ntida·~·~l 'em' Cr~ 
3.22.000.ono.ooo.oo;·:fú-3.-·iéuliz:açio al~ançoU- a: c~ifra· de Cr$ 

3s"?-~-7ÍH.7SO.l4-2.00-. do q·uec re-Sultou um t::xcess6-d~ arr~cadaçà:O da 

ordem de Cr$ 35.:;o4.7sO.l42,00 (trinta e cinco bilhões, setecen~ 
tos c _q!lat,I"o milhaes.. setoccnto~ e _oite~t.a IJI~l. cen:to e quarenta 
c dois ç;ruze·ir~s).-- Esi:e erxcesso de arrecadaçã'? representa. ll,H 

·da receita estimada. 

!'!{_!~~~~\~:;_!_!_JJ.!:!~:I:JT~\ l(} J1~<i1_!!!'Ql;.2:'.~r-~:~[· 
fE"l~·1E~~--.:..:197S 

~ H~ccit:! 'J'rilr.:t::íria ....... ~.: 2-89.09S.750.('1(10 

O TCU indica esta. variação em 11.09\, mas .Preferimos a 

a"p'!."o.:<im.:iÇ.ã.:o adota.da: pela iGF~l-!F. 

~ r:crcita I':Jtr>~:~uni;U .••••• ~. S.US.UiiO.OOll 

- IU.:cc.it:J lllJu:;Ldal'......... S9.SllU.OOO 3:n.!I90.00{l.Ot:o 

- R('(.;d ta~ l'·i t'<•r:-as .. , ....•.• --E.:ZS-1. 7,f,O. {Hl!'l : 10-._000".00.0 
::í'U .00\:\.0UO:Mo 

Eis o dcm~ànstratiVÕ da rec.~ità ari"~cad_ad.a ~m -r~laçã_o _ã 
·e~ilmatlva Orçamentâi-ia, in,C1uindo a v.ariação nom~n~l c -. perCen

t~'!-1; 

P.EC:i;Il'_A_ ORCA.\lTINT~JUA 

EXERC!CIO -- 1978 
CtS ,J.'.oJG 

T!t.ULQ_ 
I RECEITA 

r~ ESTIMADA. ! ARRECADi\DA l
h!'AR.IA(ÃO P·l REi.AÇrl_O ii. ES;r.~..._D~. 
• 1\'CMI:-!...d.L- I . 

I 
I 

. I RECEITAS· CORRENTES 

- Receita "l,'rihutãd.'::l 

-·Receita Patrimonial. ••. ~ ........ "'. ~ .... ~ •• :·· 

- Receita~ Industrial • , • ~ ••.••• •-· •.•••••••• 

- T:ransferêncit .. ~ Correntes .• ; .• , ... _ .•• ~····· 
Receitas Di v e ·s<Is ••••• ' .••• ~ •••••••• ~· .... 

1

289.098.750.00-0 

s.41s.ooo.oo.o 

s-9.5QO.OOO 

18.102.000.000' 

9.254.·750.000 

309.624.449.873 20.525.699.8731 
5.983.336.247 508.336.Z4:-

85.841.014 : 26.341.01-l. 

24.135~852..972 6.0s:J:~·sz~s7:i i 

l3.86S.080.43t 4.610.330.4321 

_____ s~·-o_,_, ~"_,_C~A'-l ---~----'-"--+o-·'-_l_·::..?_9o_:_o_o_o_. o_o,o 353-694 .5.60 .• 5.3.8 J3l.~ 7'04.,.'56_0 . .s~s i. 
~ . ,, 

~ECEITil.S DE" CÁPI"i'ÃL I 
-OperaçõeS de crédito ·····~·············· 3.5oo.ooo~ooo 3.~oo.ooo .. :oo._. 
- Alienaçã~ de B~n-s MÓ;~iS e Imóveis....... 1.020.000 506 .. 292.889 505.,272.889! 

-- AlllO't'"tização de EmPréstimOs Concedidos •• ·• I. 660.000 3 • .Z.9L Q65 !. 731 .. 065 I 
- Trans·ferêncra--de,Capital ··~······~······ 7.180".000 . (~). 7.1SD_.aoó 

Outras Receita·s de Capitàl •···""·'······· 140~o·oo 53-5~.650 ;95 '(1.50 . ' •. 1. 

(-) 

.. 10 

J9 ,S2 · 

49 .. s·ss-.s6 

104 ':!8 
10~0.00 

252,,61 

S O H· A (B): 10.000.000 '4.010.2.19.604 4o000 .. 219.6041 

__ r~-o~---A-· _1_. -~~(~"-· •-B-'-J-~ __ -.J_,_,_,_._oo_o_._o_oo_._o_o_ol.' 3_s_,_._,_o4. 1 ao .14~ 35. 704-.1S.(>d4 2 L ___ ;_,_, o-'~· ~ 
~FO~TE: Balanços Gerais dó! . .llni.üo -.1978 
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Oh:-:~rv:·-~· qt1o:> :•s J~ecc'i tns cu·rn'nt•)::> C';(cc~.h·ram a:. 1 :;.t}_ 

T.1:1TÍ\:1<; dt• ~l,RS~. t;(Jl'l't""!;p(Jl'"lf'Jllt:: ,l IU:t:l V:t!':laçfi'o Ht1l\ll'l,ll dw 1.":r$ •.• 

31.7!1.J.:>ú0.!>71~.oo. A•·. rccC'.it:'l"' <)c cnpit;~l, pnr ~:u<r vt·z. clC''J:•l'd!l! 

-~.c <t -10.or•t,20~, ro1n w~.a Jlfrr.:'tiC:t nonlin:tt de- Cr$ '>.OOO.:?.l~'.(fH,m:. 

do que, e:m 1978, representara1:1 Sl.Sb da mencionado rece~t.a t• em 

19?7 e 1975, respectivamente, 83,3\ e 84,5$. 

l:xplica-:o;.:? cxCcsr.o de nn·c-c:H.la~·ão vt'rifi_cndo n;1~ n.·

ccitns do c:q1jt.'ll pela tcal·i~:lçJo de recnrsos·._ bem. superior ·às 

pl'l'Visõcs, prr.vcn·i.cntC'S da :Jl.iç:n:rç5'o de bens mÔYC"is c iJllÔvcjs,com 

Ul:t inC!'t)l'lC'nto tlc 4!1.536,5()~. As opc1·açõcs de crêJito. por outro 

l<!~lo, partjr.::iparam <J:, T<:!ceit<~ com CrS 3.500.000.000,00, aumC'nta.!! 
do.~ignifjt",'lti.C"r.m,;:n;:c ;:_;; r.:,_-d.'ta.s 'de capitaJ, sohrt"·_udc pcrcr-•~·n5o 

consta\'UM da cstim.-:tiva orçamcnt5ria. Tais opctaçõc-s ele ··cnid.itt:~ 

clecorrcJ'<ll:l du colocnçi:io U!: Tl::ul(IS P'ÍJblic.os fcdc,:~·-ii:i.:;·, para intc-

gr:d.i:::.cç5o, pC'lo Tesouro· Nacit.lHll, de> aumento de cnpital do Jiam:o 

Uo Br;lsil S.·.-\., consoante o dispo::>to n~ Lei n9 p.Sl9f_78 e D;:;,cre-_ 

to n"' 81.4íú/78. 

1:!-. receita tr:!,butãria, po:- suave_:., _participou, no <;xer__ 
cicio em foco. com 86,6$ no total da receita orçainentária, C"-ontra 

88,9':. no ano al.teri91·. Em'rclaçüo ao exercício ôe 1977, a rcce~

ta tr:ibutâria registrou um cresciment,o de 37,8\. sendo que as pr2_ 

vcnie11tcs do imposto sob:r:c Produtos industri<·lizados, sobre are!!. 

da e proventos de qualquer natureza, do imposto único sobre lu

h.l::i fi cantes c .-:ombu~tíveis llquido$ c ~;:aso;:;-os e do imposto soh:rc 
a importnç5o foram arrcca_dadas cm \ alorcs superiores aos ver i fiC-2, 

dos em 1977. re-spectivamente, c-m .$9,61.. 30,~\, 38,4\ e 34,·1L 

! d'c se ressaltar que: a Yccdt.a tdbut5r~a foi acrcsc~. 
da Ja a.,.rC'cn.daç:io do imposto sobre a exportaç?i0, no v~Llor de 

Cr$ 140.117.818,00, cuja estimativa no Orçamento situava-se em 
" propósito do comportninento ela receita tributãda 

cm f..fntcsc prel:i:miuv.r, esclarece o Relatõri_o da IGF~:.-lF que: 
Cr$ 100.000,00, a ·ux•.'mplo do pruvisto pnra o :1110 1le'! 19/'l,cp.:tnJcJ a 

n.tccaJaçii"' foi de iJf.(·itõl-~:; Cr$ 18.197 ,TIO". 

"Os ir.,po-:-.t,1S'f;obn: proJut?:; li,'du:;trinliz:1dO$, sc.brc a 
renda e pro\•t>ntos de qualquer n<1.turezn, imposto único sob:rc 1ul::>r!. 

ficar •. cs e cmabustivcis líquidos e gil'sosos c imposto sobrt:! a im

pl:l!'taç~o t,,;;n. ccnstitu.:.do, ba:;jcu::tente, a re-ceita tlibt.!~ârla, sen-

-A seguir, aprcscntnu•os UJn qunclr-o, extr:'IÍdo do nc1:nõ .. 
rio c Pu_rcc<.'l' Prévio do Trib-unnl de C(>nt,;~; J.:~. Uni5o, on~lç 6 possf. 

vel constat:tr a evolução da rccd ta orçan;cnt.:tria <lrrcco.clacln, pllr 

categoria E.CÚnôrnic8, no período 1974 a 1978: 

:. .13 . .!. 

RECEITA ORCAVIENTÃRIA ARRECADADA 

CATEGQ~ONO:-liCA 

l/OLUÇI\0 1974(1978 Cr$ 1 ,•JO 

RECEITAS DE CAPITAL ! r~~n6E Gâl 
A PREÇOS coRRENTES 1 A PREços DE 1974 ! A PREÇOS ccRRR:-J_T:as A PREço·s DE 1974 1 R:-.l.;:n: P~S.! 

RECEITAS CORRENTE:S 

VARIAÇit')l VARIAÇ']\O 1 I.VAAIA(l.o VARIAÇ'..l:O I ços C DI~! 
PERcr:..\TJ PERCE"lm I PERCE\W PE~E:'I!;:!. PO};_IBILI-1 
~~• ~~• ~~• ~~e , 

V A L O R Lo\CJiO N.l V A L O R !.\CÃO r>.?J I V A L O R Lo\('.r\o AÕ V A L O R ~('~\O Ãõ' I D.\DE I>.- j 

EXERC!CIO 

EXERCíCIO E}:ERC!ClO[ 1D:.r1tt!CIO E\Ú.CfCIO I TER.\.-\ ) 1 
---------+---"'-'"-"-"_[OR o\.\"J.ElUOR I A.~ll.RIOR A\TUUOR I I 

1 9 7 4 75.6t.O.l196.532 - 75.660.096.632 - 3 • .361...451 w 3.361.4511 ! I 
1 9 7 5 100.586.499.993 32,9.5 17.732.9. 98.4491 2,74 ' 4.349.594 29,40 3.361.3551 - 1 29,4 l 

l ~ 7 6 172.351.339.664 ·71,35 91.046.677.054 17,131~. 20.767.463 377,46 10.970.662 226,38 1 46,3 1 

1 9 7 7 252.406.473.426. 46,45 6.081.641.9391 5,53 19S.974.4401 858,11 75.742.078 590,41 I 38,8 I 
1 9 7 8 3.53.694.560.538 40,13 5.618.967.4341 -0,48 4.010.Z19.605jlS15,44 1.084.136.14:11.331,35 I 40,$ I 

FONTE: B<tlanços Get'aJ.s da União 1914/1978 c Bolet.Lin d-o Banco Central do Bras:;.l w Fevereuo rle 1979-

Os quadros u seguir dt•mc.nstr.am a part:icipação rc-gion:::.l n:::t receita orçamcnt5ria d~t tlnião: 

1 9 7 7 
REGIÃO 

AMECADAÇM) 

Norte 3.146.395.570 

Nordeste 16.423.498.637 

Sudeste 172.307 .ó67 .694 

Sul 26.619.143.671 

Centro-Oeste 34.081.659.715 

m" 252.578.365.287 

EXTERIOR 27 :os2.580 

TOTAL 252.605.447.867 

RECEITA OR~TÃR.IA 

REGIOES GEOCR1\FICA S 

EXERCICIOS - 19i7 I 1978 

ARRECADAÇM) 't :-:obre a Receita 
Orçamentária 

1,2"5 4.464.718.096 

6,50 21-788.340.478 

68,21 232.949.540.050 

10~54 38.457.500.7'1-8 

13,49 60.044.680.770 

99,99 357~ 704.780.142 

0,01 

100,00 357.704.780.142 

1 9 7 s 
'\ sob1·e a R€'Cei ta 

Orçamentária 

1,25 

6,09 

65,12 

l0,i5 

16,79 

100,00 

100,00 

Cr$ 1,00 

\'s.riaçãc Fet'Ce!ltu:tl 
cm rclaçf..o a l'J7~ 

41,90 

'sz.õ7 
35·,zo 

-44,47 

76.18 

41,62 

41,61 

10( ·' 

:;.::s .. ; 

1~:~ ,3 
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POR UNi.lWJE DA fmE!t~(,::'íü .E EXTUUüR 

EX:El\C:tCIOS - 1977/1978 

UNIMUB DA l 9 7 ; 1 9 7 8 
FIIDL!~Çli. O ~ii.;\,10 .% sobre a ARRECAD;\ÇXO 
E EXTERIOR Rcr.cita Dr 

çarrmtáriã 

São Pztulo 105.365.865.773 41,71 140.716.607.005 I Rio de· J;meiro 51.453:275.695 20,37 68.395.278.662 

I Dist-rito Federal 32.301.209.019 12,79 57.444.792.209 

Minas Gerais 14.221:195.038 5,63 22.029.083.810 

Rio Grande do Sul 15.731.702.278 6,23 21.190.912.265 

ranâ 7.9U0.392.817 3,13 13.321.503.985 

Bahia 7 .349.948.89) Z,91 9.590.481.200 

Pcrn::unbuco 6.198.638.508 2,46 8.430.627.550 

Santa Catarina 2.987.048.575 1,18 3.945.084.499 

Pará 1. 701.972.626 0,67 2.373. 625.542 

Espírito Banto 1.267.331.188 0,50 1.808.570.572 

Go:iús 1.092.~E.981 0,113 

I 
1.664.322.841 

Arria zonas 1.121.124.956 o ,44 1.576.539:829 

Ceará 1.0'19. 019.751 0,43 1.312.293.682 

Mato Grosso 687.7-34.715 0,27 935.565.720 

Rio ~eh Norte 3S7.086.089 0,16 596.605.044 

Alagoas 337.077.739 0,13 448.524.154 

p-... gipe 253.572.139 0,10 401.970.757 I Paraíba 399.712.345 0,16 392.534.942 

Maranhão .. 224'.496:846 0,09 361.143.942 

Ro~ônio. 178.314.279 0,07 302 .]14 .113 

Piauí 183.946.323 ,0.07 254.159.208 

Amapá 94.166.711 0,04 133.234.327 

Acre 14.309.081 0,01 44.321.926 

· RoTa.i.ma 26.507.918 0,01 34.8:~2.358 

SUBTOTAL 252.578.365.287 99,99 - 357.704.780.142 

ExtcrioX: 27.082.580 0,01 -

TGI'AL GERAL 252.605.447.867 100,00 357.704.780.142 

FCNI'f:: n.:tlanços ·Gerais da UnHo - 1977/1978 

RECJ:JTA. ünS:.r.J.ll:N'l'!i.iHA 

É§J'AilDS ÇUU M~IS C:O.\iiHBI./ll~'\'>1 ~·\M ARREO\DA@ 

EXEHCfCIOS - 1977:f..!.2Z§_ 

-
EXERC!CIO DE 1977 

UNIDADE 

DA RECEITA \ SOBRE. 

ARREOJlADA REeDITA 
FEDERAÇ.i\0 ORÇ.'~IEN 

TÃRIA-

São P<tulo 105 .• 365.855. 77'!) 41,71, 

ruo re 'Janeiro 51.453.275.695 20,37 

Distrito fo:br.i 32. 301.209 .• 019 12,79 

Minas Gerais !4.221.195.038 5,63 

Rio Grande do 

Sul 15.731.702.278 6,23 

T o T A L 219.073.247.803 86 .. 73 

~TE: Balanços Gerais da União - 1977/1978 

Nota: Total da Receita Orçamentária 

1977: crs. 252.605.447.866,97 

1'978: Cr$ 357~704.780.142,44 

EXEnC!CIO DE 1978 

I RECEITA 

ARREC.olJJ.AJ1\ 

140.716.607 .aos 

68.395."1.78.-662 

57.444.792.209 

22.029.083.810 

21.190.912.265 

309.776.673.951 

\ sobre a 
RcccitaO<-
çanntEiri <1 

39,34 

" 19,12 

16,06 

6,16 

5,92 

3,72 

2,68 

2,36 

1,10 

0,66 

0,50 

0,47 

0-,44 

0,37 

0,26 

0,17 

0,13 

0,11 

0,11 

0,10 

0,09 

0,07 

0,04 

0,01 

0,01 

100,00 

-

100,00 

\ SOBRE 
RECEI'ü\ 
ORÇ.A:•D:N 
TÁÍUA-

39,34 

19,12 

.16-,06 

6,16 

5,92 

86,60 

Terça~feira_ 10 079 

c $ 1 00 r 
Var.ioç:io 
Pcrcca-
tuo.l_ C'lll 

Rclaçiio 
3 1977 

35,53 

32,93 

77,84 

54,90 

34 '70 

68,62 

30,48 

36,01 

32,07" 

39,46 

42,71 

5:2,31 

40,62 

21,62 

36,04 

50,25" 

33,06 

58,52 

' (-) 1,80 

60,87 

69,43 

38,17 

41,49 

82,33 

31 ,5!1 

41,62 

-

41,\"ol 
--

Cr$ l 00 

VA.IUAQi.O 
Pl'RCE.\l--
'11!.'\L E:' I 
Rill..AÇ\Oz\ 
1 9 7 7 

33,55 

32,93 

77,84 

54,90 

34,70 

I 41.,40 
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FOMTE::DAt.ANÇO$ &ERAlS DA UNIÃO- 1977 e 1918 

As cinco Unidades de maior participaç~o nJ. -receita ór
çamentãria, no exerci'cio de 1978, for.am. São Pa,u'lo, -Rio de Janeiro, 

Distrito Federal, Minas Gerais e Rio 'Grande'_do Sul, ne_s·ta ordem·~ 

que pToporcionaram ~ma arrecadação de Cr$ 309.776.673.95o,o·o~. e

quivalendo a 80,6\ do to'tal da receita. 

As demais vinte Unidades, i:ncluindo os Terrj,tórios ,par: 
ticiparam, juntas. em 13,4\ no restante da Teceita orçamentâria.-

O Tribunal de Contas da União observa, com oportunitla 
de e acertd, que essa diferença participativa evidencia 0 desní=:
vel sõcio-econômico existente na 'Fed'!ração. Em outro _ponto dO' 
nosso Parecer examinamos esse problema. 

No demo_nstrativo' dos fstados que mais contribuiram pa

Ta a nrecadaçãO Ve:dfica-se ·a. inversãO de po~içõe-s eiifi'e o :Gsta
do do Rio Grande do _&u,l? que em 1977 superava a participação de 
Minas Gerais, e este, que em 1978 melhorou sua posição em relaçio 
àQuele • .Em ter_mos Percentuais, o Rio Grande -do Sul participou 
cOn,. mais O ,601., c.m 197'7, e Minas Gerais c.:.Om mais o, 24\, em 197S. 

AnalisaJJ.dO-se .os. dados comparativos da receita tribut!, 
ria realizada~nes~~s Estados,· no per:Íodo 77/78, acreditamos que a 
explicação para aquela alteração participativa estâ no çrescimen

to substancial da arrecadação do IPI·no Estado de. Minas Gerais 
que elevou sua partili:ipação de 2,04\, no exerCício de 1978, .en

,quanto o Rio Grande do Sul reduzia esta mesma participação de 
0,73'!.. No que se refere-ao Imposto sobre a Re)lda, também houve 
pequena vantag.:.m de Minas Gerais·, que aumentou seu percentual par 
ticipativo de 0,52\, ao passo que o Rio Grande do Sul cr.esceu de 

apenas 0,25\, de 1977 para 1978. 

De t:ut.ro lado, a boa posiçáv de::>frut.ada pelo Distri-
to Federal pode s'er justificada, ~·r,: parte, pelo processo de recoM 
l'himento do Imposto sobre Operações Financej,ras, ~egundo o Rela
tório da Inspetoria-Geral de Finanças do Ministério da Fazenda, o 
referido proceSso "não pel'mite identifical" o .:.:atado em que ocOl"l"B 

o 'fat-o ,7rrado1', r-azão pela quaZ. a a1'1'er::adaçã0 desse t1'iburo foi 

totaZ.izada, do 19?2 a 1-9'14, no Estado do Rio de J'anei1'o e a pal"-

.-:.r de Z9'15, nQ ,Dist};>itv •"ede:rat.", A mesma coisa se deu com .o 
Imposto sobre a Exportação, que telre sua arrecadação, em l!J18. 

.registrada principalmente· no Distrito Federal, restando aos Es:t·a 
dos de São Paulo e Rio de Jane·i:r:_o valores poucO si_gnificativos ~ 
ta receita. 

Quanto ãs Regiões ~eogrãficas.~ o demonstrativo corres"" 
pondente revela aquela b.rutal defa~agem inter-:t'egional,. Enquanto 
a Região SUdeste contrib.uiu para a receita orçalli.entâria com 
65,121,. a Região Norte ·aparece ·com 1,25\. As_ Regiões Norte e NO!, 
deste • reunidas,. tiveram a menor participação percentual, c:om 
7 ,341. 'rs~o tn.d~z um des,envoivimento profundamente ciesequilibr;!_ 

do, o que deve fa.zer redobrar as preocupações governamentais com 

esse problema. 

·S.l3.2.,- Receitas Correntes M Receit~ Tributirb 

A receita tributária realizada alcançou o total de 
C:i'$ 309.62-1.449.87~.00 (trezentos e nove bilhões, seiscentos ·e 
Vinte e ,quatro milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil? o i to
centos- c setenta e -t:rês cruzeiros), pat'a uma estimativa de Cr$ ••• 
289.098.750 .oÔo ,o o·. em 19ts·. 

Os impostos de maiot' participação nesta receita !oram. 

por ordem d.ecrescente, o Imposto sobre .Produtos Industrializados, 
o Imposto sobre a Renda e Provento~ de Qualqu!l!rl' Natureza- e c. Im-' 
poSto- Especial. sobre I:ubr~ficantes e Combustíveis Li'quidos e Gas~ 
·sos e Adicional. Juntos, totalizaram 74,401 dcl receita tribu~IÍ
i'ia, cabendo a·o IPI 31,29_\~ ·ao lmpo~to-sobre a Renda 29,851 e ao 
Imposto tlr.ico sobr~ Lubrifi_cantes e Combustíveis a particpação de 
13,26\. O IPI, que_ no exerCício de 1977 ha;.ia perdido sua po~i
ção de trib~to de maior arrecada~:io· para o Imposto sobre 3. Ren•:3.? 
voltou~ posição antiga, no exercício de 1978. 

A seguir, apresentamos o demons-tr~tivo da Receita 'Tri.~ 
butãria P''t' Fonte~. em 1978. e uiQ quadro comparativo da arrecada• 
ção fributária por Regiões Geogr.;;:fic:as, nos exercícios rlc 1977 e 

1978: 
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RECEITA 1RIDI.fl'~IA POR FCNI'ES 

EXERC!CIO - '1978 

'Cr$ 1 00 

PARTICIPAÇJ(O 
T t T U L O AARECAilAÇiiP S/ a Receita S/ a Receita 

~ 

Sobre Produtos Indcstrializado~ •••••• 
Sobre a Renda e Proventos de 
C).ial.quer ~tureza •.• · •••• ~ .•• '., ••..•.•• 
Sobi-e Lubrificantes e caobusti
veis Líqqido$ e Gasosos.: tt Adi-
iooal .................... , •• , ...... . 

Sobre a :rmPortaçãO. ~ ••••••••• , ••••••• 
Sobre Operações Financeiras •• ~ ...... .. 

~re · Ener?ia. Elêtr~ca. ~· •••• , ..... ~ • , 
&obre Minerais •••• ~ ••• , •••••••••••••• 

Sobre Transporte· Rodoviário de.' Passa-
piras e cargas ••• :~ .................. . 

·SObre • ~ ..................... . 
Sobre Circulação de Mercadorias •••••• 

Sobre ,a Tnmsmissão de B(ns ImóVeis •• 

SIM4. DOS li!fosros (~) . 

~ 
Pela Prestação de Setviçfi .......... . 
Pelo Exercício. do' POder: a Polícia •• ~ 

seM\ D.IS. TAXAS (B) 

~ >mE'!'~ IN:IDENII! NOS 
T9ll!ti'I'OS (C) 

TOTAL(A+~ 

96.891:-887.886 

9f.417 .732.461 

41.06,6.522.408 

~-028.317-~47 
13.164.659.405 

9.384.320.67S 

3~350.280.799 

2.§9o .616.652 

140.117.818 

136.148.575 

1.921.94~ 

282.472.525.967 

26.156.103.678 

94.7o3:83o 

26 .• 250.807 .• 501 

901.1)6.398 i 
309~624.~9.873 

RME: Balanços Ceri<lo da uriião.- 1978 

Nota ; 'Rel;e'i~ arÇamen~i~ Cr$" 357.104.780.142,44 

RECEITAS COI<RnNTES 

RECEITA TRIBUTkiiA 
REGÍ!lF.S GOOGWIFICAS 

EXERCfCIOS - 1977/1978 

Tributária Orçamentária 

31,29 27,09 

29,85 25,84 

13,26 11,48 

7,44 6,44 

4,2S. 3,68 

3,03 2,62 
1,08 0,94 

0,93 0,81 

0,05 0,04 

O tOS 0,03 

9l:.u 7,8,97 

8,4S 7,31 
0,03 (},03 

8,48 7,34 

0,29 0,25 

100,00 86,56 

Cr$ 1 00 

1 9 7 7 1.9 7 8 Variaç5c 
Percentu 

aEGI013S 
ARREC'\DAÇ<) ~ Sobre a ~eital · ARRECAllAÇIIll \ Sobre a Receita al em Rê 

T'tibutâria Tributária 
1ação. ã 

1977 

!!!!!1! -· 14.936•224 0,01 29.616.909 0,01 98,29 
Raldõniu 173.616.980 0,08 295.892.591 0,10 70,37 
Amazonas 1.043.546.427 0,46 1.495,79&.11> 0,48 43,34 - 23.882.615 0,01 33.121.8>4 0,01 38,69 
Pará. 1.609.247.269 0,12 2.196.390~161 0,71 36,49. 

~pá 90.609.782 0,04 )31.282.323 0,04 45,85 

)OMA (1) 2.955.299.297 1,32 4.182.099.953 1~35 41,51 

-· 
~ 
lll<anhão 191.228.029 . 0,09' 314.324.252 0,10 64,37 
Piou! 158.191.549 0,07 216.942.173 0,07 37 ~14 
Ceori 930.346.515 0,41 1.013.&71 • .376 0,33 8,98 
Rio G. do Norte 346.553.211 0,15 524.923.891 0,17 51,47 
Plmu'b& 343.343.555 0,15 320.445.413 0,10 6,67 
Pornambuco 5.841.810.915 2,60 8.109.199_.832 2,62 38,81 
.A.Iágoas 287.942.268 0,13 394.060.8$1 0,13 36,85 
Sergipe 214: .• 190.109 0,10 344.665.695 0,11 6Z,4S 
Bahia 7~041.902.605 3~13 9.154.284.316 2,96 30,00 

SON.A (2) 15 .. 353.508. 756 .6,83 20.392.124.829 6;s9 32,82' 

Terça-feira 10 081 
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Cr 1,00 

1 9 7 7 1 9 7 8 Va.rinç:io 

REGIOES 
Pcrccntu 

ARP.EC·\Jli\Çl\0 \ Sobre a Rocei t1 1\RRECl\IJ.\Ç.?i:O ~ Sobre a Receita al cm RC 

Tributária Tributária l:.u;5.o ã 
l!J77 

~ 
Minas Ge'ra:i.s 13.246.033.590 5,90 20.781.486.747 6,71 56,89 
~· Santo 1.100.897. 755 0,49 1.606.676.697 0,52 45,94 
• .a· 1e Jane~~-o 44.830.259.440 19,95 61.077.019.958 19,73 30,24 
Sâ1.> Paulo 99.681.621.603 44,36 132.865.548.657 42~91 33,29 

SOMA(õ) l ~!l-.85B.Bl2.38S 70,70 n6~ :E0.732.os9 69,87" 36,18 

SUL 

Paraná 7.344.980.682 3,27 12.608.724.046 1:~~ 11,66 
Sta. Catarina 2.621.060.580 1,17 3.523.850.556 34,44 
Rio. G. do SUL 14.831.907.915 6,60 19.995.755.912 6,46 34.82 

---
I 

I 
S O MA (4) 24.797.94~.177 11,04 "36.128.33\i~514 11,67 45,69 

CENTRQ-OESI'E 

Mato Grosso 605.169.2Q2 0,27 834.229.292 0,2f I :s1;ss 

~!·~~Ü.o Federa~ 969.001.440 (1,43 1.505.574.846 0,48 55,37 
21.119.830.162 9,40 30.251).758.380 9,77 43,23 

SOMA(S) 22.694.000.810 10,10 Sl.5~0.562.·518 10,52 43,61 

EXTJJUOR (6) ··27.pSZ.S$0 o,oi. - - - ,-.1;00,00 

TI?J'AI, (1 a 6) 224.686.653.008 100,00 309.624.449.8.73' roo,oo 37,80 

O gráfico a sbgtiiT permite Visualhar a participação 

dos principais tributos no receita. tTibut5ria. nos .e·xercício~·'fi

l'lancciros de 1977 e 19?8: 

kltCE TRI&UTAIUA POR TRIBUTOS 

PROOUTOS 

INDUST)tlALIZADOS 

'31.29% 
RENDAS E 

• PRovENTos: ' 
. ~;aSot... 

fllt4TE: BALANCOS GERAIS -DA• UNIJ.O -1977 e 1978 

5.13.3~o-f ImpoSto sq4>re a Importação 

Esse imposto, incidente sobre a entrada dt! mercadotias 

estrangeiras no território n:lc.ional, é utilizado como instruraCnto 
auxiliar da politica econômic,a. Seu cariter de extrafisca 1 idade 

demonstra tratar-se de um tr.ibuto menos voltado para a arrec<;lda
ção, do que para a contenção de importações, de acordo com as di

Í'etrizes g-overnamentais. 

Não obstante. teve s_ignificativa participação- na recei 
ta tributâTil"., da ord·em de 7,4\, embora se deva registrar que foi. 
o único tributo de incremento negativO no exe;rcíê::io. 

Co~ efeito • para uma rece!. ta es'timadá em VJ._n-ce e cinco 
bilhões e quatrocentos milhões-:de cru~eiros Cr$. 25.400.000 .oOO.oo, 
a arrecadação não ul:tr~passou os vinte' e trêS bilhões vinte e Oi

to milhões trezentos.- e dezess~te mil e trezentos e quarenta e s~-
te cruzeiros., o. qtie si&nificà ~a redução .de 9.,3 entre a estimã.

tiil:a e a receita efet_iv3mente realizada. 

Em relação ã reCeita' orçamentária global, sua partici
pação foi da ordem de 6~4'1.. 

A variação percentual eril ·-rel~ão &~- exercicio de 1977 

:foi de 34 ,4\ .• 
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5 .13.4,..-1 Imposto s.obre a Exportação 

Este. Imposto. juntamente com o anterior, :constitui 

categoria de tributos lança~os sobre. o Comércio. Exterior, tendo 

a mesma finali~ade extrafiscal, como instrumento auxiliar da' pol.f 

t"ica econômi c a. 

Atê'~o exer-cício financei:-o de 1977, ele ·representava 

uma receita, praticamente simb51ica. 

A. Propósito, o Relatõrio e Parecer Prêvio do Tribunal 

de Contas da União fornece dados a_ respeito da arrecadação desse 

imposto nos .exerci:cios de 1974 a 1977, ond-'! os números são, res-

pectivamente, C.r$ 7.0.36,00~ Cr$ 126~571,00,~ Cr$ 47.513,00: 

Cr$ 18.197,00. Jâ o Relatório_ a·a Inspetoria-Ger.i1 de FinanÇas do 

Minist'ério dn Fazenda·, no quadro demonstrat_ivo da evolução da re

ceita orçamentária no per 'rodo entre- 1975. e .1918 (QUadro B doS. An!_ 
xos} • não registra qUaisquer valores correspOndentes a esse_ im.pOs 
id, cujn participaçgo sõ aparece no exercício· de 1978, .que em te~ 
mos nominais foi de Cr$ 140.117.818 ,ao, co:rrespondendo a um incr'e 

menta, ·em relação a-1977, de 769.90~,Ó.4~~.conforme os dados d;; 
TCU. 

A segUir, tr.anscr.evem.os o ,quadr:o apresentado p.o Relatá. 

rio e Parecer Prévio .daquela Corte. ond~. aparece a evo.luç·ão d; 
rC:ceÚa doS Impostos :s'obre o Comêrcio- Exterio:r.:' 

!MPOSTO. SOBRE O ·coM2RCrG EXTERIOR 

EVOL0ÇÃO - 1974/1978 
CrS 1 001 

A" R R E CAD A Ç_JI: O VARIAÇÃO ,PERCENTUAL 

ORIGEM 1975 'EM 1976· EM 1977 EM 197$ E-I 

1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 REIAÇJIO RELA <;AO RELA.Ç.ÃO REL,Ç'ID 
A 1974 A 1975 A 1976 A· 197i 

rmposto sobre a 
Importação •••• 6 f!03.ã40.I59 9.610.209.705 15.069.601.414 17 .1.32.860. 726 23.028.311.347 41,25 56,81 :; i,69 .i4,41 

lmpos-co sobre a 

47.5131 ExpOrtação •••• 7.036 Í26.S71 18.197 140.117.818 1.698,91 - 62,46 - 6J.,70 i69.90S,04 

I 

TO TA L 6.80.3.547 .195 9.610.336.27Í) 15.069.648.927 17.132.878.923 2'5.168 .435.165 .41,25 56,81 l-:i,69 .35,23. 

-
FONTE: Balanços Gerus da União - 1974/1978 

$ .. 13.5 - Imposto sobre Produtos {ndustriaÜzados· 

Aqui temos a maior .fonte da receita tributiiria, no e

xerdcio financeirO de l978, o 'rpr produziU Uma arrecadação de 

Cr$ 9~.891.88'7.886,00, o que representa 31,3\ do total _daquela 

rec;e~ta e 27,1\ de toda a receita otçamentâria. 

Em termos. rii!!ais, par.a upta previsão de Cr$ 94.000.000.0QJ.m. 

foram arrecadados Cr$ ,96. 891.887.886,00, -cOrrespondendo a uma ar

recadaÇão a maior ·de Cr$ 2.891.&87 .886 ,oo_. equivalente a um incr~ 

menta de 3,1\. 
A: arrecadação do Impos·tó !:Obre Produtos Industrializ:.:a

dos, por Unidades da Federação, no pedOdo 77/78, pode ~er assim 

de]U.onstrada: 

IMPÜSTO $ÚB!\F._ PHOIJUTOS INDUSTRIALIZADOS 

ARRECADAÇÃO POR UNJDADES DA. FEDERAÇÃO 

BX.ERC!CIOS - l f)77. I 1 978 

_. C1·s ~.oo 

UNIDADE DA FEDERAÇÃO 1 9 7 .7 1 9 7 8' 

NOMINAL I NOMINAl I 

São Paulo ••• _. •••••• _.. 34.516.595.399 49;73 48.451.865.737' S.o ,0·1 

Rio de Janeiro~ •••••• 13.848,979.6D3 19,95 18.426.106.707 19,0Z 

Rio Gnmde do Sul •••• 6.660.658.053 g ,60 8.594. 761.968 8.87 

Minas Gerais •• , ••••••• 4.401.~18~506 6,34 8.119,"298.972 8,38 

Pernambuco~ •••••••..• 3.99LS9Z.625 s. 75 5.413.-154.588 5,59' 

Paranâ. •••• _.,. •• •·.·. _. •• 1.990.443.040 2,87 2.632.643.009 Z,72 

Bahia~ •• ,, •••••• , •••• 1.422.574.272 2,05 1.67~.451.925 L7Z. 

Parã •••• -.............. 1.123.164.879 1,62 !.456. 721.634 1,50 

Santa_ Catarina ••••••• 814.671.423 1,17 !.041.872.555 1,07 

Demais Unidades •••••• 641.007.794 o ,92 1.083.010:791 1,12 

T o T 1r. L I 69.410.705.594 100 .o o 96.891.887 .• 886 too ;o o 

FONTE: Balanços Ge;-ais da Uniio .. 1977/1978 
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Observe-se que, dos nove Es'tados de mã.ior participaça9. 

apenas dois conscgui,l-nm elevar ,a an-ecadação do reíe"rido Iinpostca 
de wa. exercício para '),utro. For um os Estlidos de SãO Paulo. qua 

de 49~73\, em 1977, subiu'para.SO,OU sua participação em 1978. 

Minas Gerais regis-ir~u a mais ~dgni'fii::ativa elevaçko p~rcentual 
de 6,34\ em 1977, pasSau 1:!-Contrlbüi"r com 8,38\ em 1.978. 

Embora o IPI se apresente como a maior ftmte de recei

·~a tribut.âria, ê. Certo que no.· âmbito de sua aPlii:ilÇâo ·têm Sido 

criados. inú,meros incentivos fiscais a diversoS se tores produtivos. 
Como salienta a Inspetoria··Geral de Finanças do Ministério· da Fa
ze-nda, dentre eSses estímuios fiscais citam-se redução de alíquo

~aS e isenções, sobretudo a pr'odutos ,destinados a expo~1:al$ão. 

5.13.6, t Inroos:to sobre a .Renda ~ Proventos de. Qua~quer Natureza 

O Imposto sobre a Renda, para uma receita estimada em 

C:d".8L30o-•• ooo.ooo,oo no exercício de 19'78, proporCionou uma a~re 
cadação de Cr$ 9~-.417. 732 .46-i ,õo·. O S.crês~iinõ riOminal de recei::' 

t~. da. ordem de Cr$ 11.111, 732.441~90. r-ep-resenta um incremento 1 

pe::Í-centuai de 13, 7\, que é bastante tl;om na mêdia de · cresciment_o 

'da re,f:eita r·eali:l:ada. 

\-No exercício de 1977. o :'Imposto sobre a Renda chegou a 

ser a maior fonte de receita tribu·târia, superando o prõpx:io !PI. 

Ho-· etX~rcício em exaDJ,e, porêm! Voito.u ã segUnda posiçã'o na escala 
de'aaior participação relathra ·na receita de tributos. êm válo

Tes absolutos~ o IR arrecadou em 1977 Cr$ 70.918,9· bilhões enquan 
'io o lPI aÍ:ingia os cr:f69.'4l0,7 bilhõeS: -Etn-=--1978; o !PI. cheg~·~ 
aos Cr$ 96.891,9 bilhões e o· '!R :ticôu.nos Cr$ 92.417,7.bilhões. 

O ~uadro abai?Co permite visualizar a pa"»ticipação nOJ!l~ 

n_al e per(.entual das Unidades Federat-ivas na arrecadação -do Impo~ 

. t.o sobre a Renda: 

IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUÂI,.QUER NATUREZA 

ARRECADAÇÃO POR UNIDADES OA FEDEMCl\0 

BXERCICros - . 1977/1978 

CiLL.!l.IL 

ARRECADAG_lí.O 
UNIDAEE DA FEDERAÇÃO f---------:--.----------

1977 1978 

NOMINAL NOMINAL 

SãO Paulo ........... ~3.22'7.211.668 46,85 41.661.443.773 4S,og 

lao de Janeiro ••••••• 16.780.-03.2.574 23,56 22.455.'190.380 24.30 

Minas \.:leraJ.s •• , ••••• 4.103 .. 427.525 5. 79 5.827.323.897 6,31 

Distrito Federal •••• 4.375.930.75Ó t:' 17 5.581.814.411 6,04 

Rio Grande do Sul. ••• 3.631.065.310 5,12 4.960.626.643 5,37 

Paranã ............. ,'. 1.897.606.310 2 ,'68 2.680.385.188 2,90 

Bahia ••••••••••••••• 1.538.193.915 2,17 2,284.7?0.381 2,47 

Pernambuco ••••••• .- •• 1.031-. 712.42ll 1,45 1.554.910.465 1,68 

S~ta Cata~ina •••••• 1.128.206 • .133 1,59 1.423.556.930 1,54 

Demais'' Uni'dades ·• ••• 3.205.5-18.085 4 ,52 3;987.690.393 4,31 

TOTA'L 70.918 ;904 .690 CQ .o o 92.417.732.461 100,00 

FONTE: ~alanços .Gerais da União - 1977/1978 

Este Imposto é importantíssimo peia sua• dupla funçãO • 

de excelente ,fonte de receita e de váliosri instrumento de politi
ca econômica. 

Nessa última funçãO, co:r>vêni- deS-tá-car, comn faz o Rela-

tório da IG~·MF, "as significativas -trans]'eroinciaa paPa. o setol' 

pl'ivado_, promovidas com 1'6CU1"SOB de incentivos fiscais das pes-

soas jurÍ--dicas_, visando corPigiZ; dB&equiZtb:roios ll!oonômico's l'egia

nais_, reduzir dispal'idades setoroiais a incentiVal' atividades ca

rentes". 

A: s"istem:ãd.ca ae cobrança ·do Imposto sobre a Renda faz 

com que,' para efeito de -m~lP,or racionalização- de suãs incidências, 

ele· seja div-idido em t~ês modalidades: imposto sobre a pessoa fÍ 

sica, sobre .a pessoa jurídica e recolhido na~ fonte. A cada ano: 

novos mecanismos são aperfeiÇOados, de sort~ que o I~posto sobre 

·a Renda, na c~mpl,exidade ·de sua sistemática, sã po·de ser rigoros_! 

tnente avapado pelo_ exame separado de cada· uma d'es'sas modalidades. 

5.13.6.1• (- Imposto de Renda -- Pessca FÍsica 

Essa ê a modaliáade mais conhecida de todos. pois 

aquela que se concretiza mediant~ o lançamento por declaraç~o a

nual do contribuinte. 

Nessa modalidade o Impos'to evidencia sua caracteri'sti· 

c.a de trib\:to direta e progressivo,' grav.ando os rendimentos ind.:.
viduais na medida de sua real capàcidade contributiva. 

Al. reside o aspec'tô da justiça fiscal,- bem· peculiar ao 
Imposto sobre s R0nda, poi::.· sua incidência progreSsiva, a part~r 
de um v.a::or tributável base, exclui, por isenção, um segmento pon

derável de declarantes • ao tempo eni que agi-ava a carga de tribut.!_ 
-Ção' sobre as faixa's mãis ~levadas de• renda • 

Por isso mesmo, com a :;.doção continuada de medidas que 

beneficiam diretamente• os contribuintes de menores rendas. tais 
cómo a c.onstante elevação dos liJUit~s dos abatimentos principais 

{juros. al~guéis, ed~ação, d~pendentes I etc.), vem aumenta n d o 

sensivelmente o universo dos contribuintes isentos, sem· 

a pagar e com direi to ã deVolução, n~ confronto do valor 

por "declaração com. o pago p·ar antccip.ação na Fonte~ 

imposto 

devido 

Não é pôr ~utro motivo qoe esta modalidade do Imposto 

sobre a Renda apresenta a menor participação na receità. Em 1978, 

~~a. foi de Cr$ 7.15·6~3~~.236,00, bt}lll inferior às duas_outras mod!_ 

lidades; como veremos adiante. 

Entretanto_, para uma receita estimada de Cr$ 

5.200.000-.000,00, o incrementO nominal foi ·da 'Ordem de Cr$ 

1.956 .332. 236 ~00, significando uma, vadação percentual, entre 

arrec~d.ação e a estimativa, de 37,6\. Esta variaçãõ·foi a maior 

das três modalidades do i.mposto, 

Como se sabe, .a Pessoa Fi'$iCa, ·a título de inventivas 

fiscais, tem diTei-to ãs opções ·.por investimento dos Decretos-Leis 

n9s. 157/67 e 880/69. . 

Estes, totalizaram os ..seguintes valores: 

CERT1FICADO 'DE COMPRA OE ACOES 

Decreto-lei n 9 157/67 .................................. 5.779.084 

De~reto·lei n9 880/69 ••.•.••• , ._ ........................ ~ 

T O T A L .•.••. ·•••••• ••••••••••••• · •.••••...••• · ••. 5.79'6,406 

........................ .., o..vw.u ... .,..~. .............. u ua Inspetoria-Geral de Fizian 
ças do Ministério da_Fazenda, ·esses valores dos incentivos fis-:

cais: da.s P~ssoas F!sicas cc-:reSponâem .aos ce-:rtif'icad~s emitido.i 
atê 31.01',79 pela Secretã.ria da Receita Federal, nãO· estando .. s 
importâncias .i'ncluídas na ReCe'Úa- da Uniao:' 
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5.13.6.2: - Imposto de Renda - Pessoa Juríd-ica 

F.sta foi a modalidade que menor incremento apreSentou 

entre a receita estimada c a receita arrecadada. O aumento foi 

de apenas 2,5\. Aliás, o crescimento dessa modalidade. de 1977 

p~ra 1978, jã se r-eVelara o menor, da ordem de 16,5'L enquanto 

modalidades Pessoa F::Lsica e Fonte cresciam, respectivamente, de 

PIN 

PROTERRA 

T O 1 A 

8.438.!/Z!I 

S.6Z5.950 

28.960.329 

68,8\ e 34,4\. O Imposto de Renda na Font;e é uma modalidade de arrec!_ 
daçãO antedpa-dã do tributo. Na realidade., esta não deveria ser 

Em termos absolutos, no exercício de 1978, o Imposto 

de Renda - Pess:oa Jurídica arrecadou .28,485.168 .395~00. 

Essa. modalidade o!erece aos contri_buintes, obs.ervada 

toda a legislação pertine~te, uma Série de" Oj;ÇOes para in~enti~os 
fiscais. que alcanÇam até .50\ do impoSto devido. De sorte que , 

o total dessas_ opções equivale, mais ou men~s, ao valor do idlpo2_ 
to ·nesta modalidade, advertindo-se, como faz a IGF-MF, que os va

lores ap't'esentados co't'respondem às definições dos contribuinte,S •, 

virtualm~nte sujeitos a retificações, além de não figurarem no 

montante da receita. 

Portanto, de acordo com as declarações dos prô·prios con 

t.ribuint'l!ts e segundo os· dados constantes do Relatório da Ú>F-MF :

os referidos incentivos foram assim discriminados: 

PESSOAS .JUR!OICAS 

FINOR 

FINAM 

FISET.-PESCA 

F!:o-~-l'URISMO 

FISIIT-IBDF 

GERES 

EMBRAER 

MOBRAI. 

5.449.099 

~.14l.Z31 

144.442 

Z30. <:tOS 

S .. oí!-2.722 

155.640 

S33.1S2 

788.360 

uma. modalidade "autôn_O:jlla, digamos assim, porque se trata de antec_!: 

pação· de;> Imposto -- Pessoa FÍs.j.ca, pagO antecipadamente, para po! 

térior compt:-nsação com o imposto devi~o por declaração. Contudo , 

trata de uma fonna re arre-cadação bastante significa ti v a, sobret!! 

do do ponto de vista· de receita propriamente-. 

No exercício de 1978, .o Imposto de Renda. - Fonte foi 
estimado em Cr$ 48.300.000.000,00. produzindo, porém, uma arreca

dação ~a ordem de Cr$ 56. 776.231.830 ,00. i'esul tando numa arrecad!,_ 

ção- a inaior de Cr$ 8.476.231.830,00, ou seja, em termos percen

tuais, um increment-o de 17 ,5\. 

Há alguns anos surgiãm rumores sobre .a impla:reaçãc de 
um sistema d~ cobrança do Imposto de Renda sobre os rendimentos 

auferidos no próprio ario-base, que visaria a neutralizar os efei
tos neg<!-tivos de um imposto" a pagar no ano seguinte àquele em que 

Se deu a aquisição da disponibllidade econômica ou juTtdica de 

renda ou de proventos (fatQ gerador 'do imposto nos termos do art. 

43 -do CÓdigo Tributâr.io Nacional). 

São. inúmeros os problemas de ordem técnica que dificul 

tare ::!. implantaçi_o de um sistema desse tipo, resta~do, porém. a a~ 
ternativ~ da modalidade de pagamento do i.mpo:sto na Fonte,. que de

ve ser~ nesse sel.'-tido, ain,da mais aperfeiçoada, quem sabe como 
um sistema· capa-z de atender àquele objetivo. 

Reservamos para essa modal idade final do Imposto sobre 

a Renda a transcrição do quadro constante do Relatório e· Par€"cer 

Prévio do TCU, com a evolução do Imposto nas, tr·ês modaiidades, e!!. 

tre i974 e 1978. 

EVOW@ - 1974/1978 

A R R E c A D A ç Ã o 
o R I G E M 

1974 1975 1976 

Fon.;t:e 10.332.622.982 14 .. 8Z0.409.373 2S.1R0.340.066 

Pessoa Jurídica 6.445.174.226 9.214.411.176 13. 725.796.10? 

Pes~oa. Ffsica 2.561.892.042 2.277.Z66.04"z 2.507.527.496 

s o 1< A 19.339.689.250 26.312-086.591 41.413.66-3.671 

FOr>.'TE: Balanços Gerais da União - 1974/1978 

5.13. 7 .- Impostos Especiais 

Os Impostos com ess~ epigrafe· são os previstos no 

art. 74 do Código Tributário N:lcionã.I (Lei n9 5.172, de 25.10. 

66), incidentes sobre operações n.lativas a combus'tiveis, lu

brificantes. energia elêtiica e minêrais do Pais, 

Cr$ 1 00 

VARIAÇI(O PERCENTIJAL 

1977 1978 1975 em 1976 em 1977 em 1978 em 
relação relação relação relação 
a 19'14 a 197S a 1976 a 1977 

2.233.719.l81 56."}:16.231.830 43,43 69,90 67,'72 .54.43 

f4.444.694.164 28.485.168.395 42,97 48.96 78,09 16,53 

. 4.240.490.745. 7.156.332.236 - 11.11 10~11 69,11 68,76 

0.918.904.690 92.417.732.461 36,05 57,39 71,25 ;)0,31 

Na verdade, esses tributos são mais conh~cidos pela 
denom.iqação de "Impostos Onicos", porque, nos termos dos inci

sos VIII e "IX do art. 21 da Constituição, eles incidem uma só 

vez sobre quaisquer operações tribut.1veis. relativas a lUbrifi

cantes e combustíveis 1fquidos e gasosos, energia e!étrica 
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tninerais. Constituem, de fato, três impostos distintos no si_! 

t.ema tributário. brasileiro. 

Uma peculiaridade desses tributos ê a distribuição de 

su,a receita, prevista no art. 26 dâ Constituição, nos Se,6Uin

tes termos: 

"Art. 2S,.\. A Ur.ião dist:roi.bz..irá ao:::· E::iadoa~ ac. riiS·· 

trito Federa~ e aos Municípios: 

I - .quarenta poP cento do p:rooduto da a:rorecaclação 

do imposto sobre ~ubrificanteu e combuat{veis 

~'Íquidos õu gasos~s mencionado no itàt V1II ·ao arti

go 2Z; 

II - sessenta por cento do produto da arrecadação 

do imposto- sob:re en.e:ttuia e~étrica mencionado 

item VII! d~ artigo 2~; 6 

III - ncventa paZ' cento do p:l'oduto da a:roztecadação do 

imposto sobzte mincrais do Pai:s mencionado 

i "tem !X do art i.go 2Z ". 

Os Impostos Especiais arrecadaram, ~m conj_unto, cin

o.~uenta e três bilhões, oitocentOs e um milhões.; cento e vintet 
e três mil e oitocentos e oitcnt3 e dois cruzeiros, para 

receita estimada de quar~nta ~ :-.ove bilhões. e quinhentos mi

lhõcs de cruz<!iros, significa.ldo unt increment.o na arrecatlação 

de 58,81.. 

MJi to importante é observar que no total arrecadado estão in

cluídos os \ralares concspondcntcs ãs parcelas a serem distribuídas a~s Es

tados, Distrito Frxlcral c MunicÍpios, adiante discriminadas. 

5.13.7.1, - Imposto sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos 

e Adicional 

A receita estimada desse imposto foi de Cr$ 40.000.000.000,00, 

superada pela arrecadação de Cr$ 41.066.522.408,00, ou seja, 2,7\ a mais. 

O Imposto Onico sobre lllbrificantes e Combustíveis·, como ê co

nhecido, participou expresSivamente do total da receita tributária, contri
buindo para a arrecadação com 13,26\ desse tôtal. Foi o terceiro impostc 

de maior participação~ ficando abaixo do IPI e do Imposto s.obre a Renda. 

Em tennos de participação regional~ o quadro· a seguir penni te 

visualizá-la comparativamente aos exercícios de 1977 e i97ã: 

IMPOSTO SOBRE LUBRJFIOmES E t~?f!VEIS 

t.!OOIDOS E_ ~~OS . E ADIC_I~ 

ARRECADAÇÃO PÇR UNIDADES DA J~E_Rr\C10 

EXERCÍCI~-~ r.E )_977 E 19?~- , 

Cr$ 1 00 

A. R R E ç A D A ç Ã O Variação perce;I-
UNIDADE DA FEDERAÇÃO 1------'---,--------j:~!ç~ !978 

19
r;; 

1977 1978 

são Paulo •••••••••.• 13.023.79'2.364 1.6.517 .496. 302 

Rio de Janeiro •••••• 6.386.914.872 8.784.508.801 

Paraná .•...•••...•.. 2.058.270.942 5.2f,o.8s9.083 

'Bahia •.•........•.•. 3.011.970.151 3.623.599.090 

Rio Grande do Sul ... 2.609.145.051 3.413.764.429 

Minas Gerais ..•••..• 2.305.752. 758 3.189.417.098 

Amazonas ...•..•••... 215.808.609 239.999.672 

Dcnt.'lis llóidades ..... 51.207.765 36.877.933 

SOMA 29.662.862.515 41.066.522.408 

FONrE: Bal:mços Gcr.us da. Uni5o - 1977/1978 

26,83 

37,54 

155,60 

20,31 

30,84 

38,32 
11,21 

- 21,S8 

38,44 

Do montante arrecadado .foram distrib~ída.s as parcc 

las do imposto, conforme .determina o art. '26, I, da Co~stitui. 
cão, da seguinte forma: 

IMPOST-O SQ6RE L(]BRIFJÇANTE$ E COMBUST!VEIS 

L!QUIDOS E GASOSOS E ADICIONAL: 

COTA-PARTE DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL: 

DespeS<\S Correntes •••••••••• ~ ••• 3.184.819.601 

DE:spesas de Capital ••••.•••••.•• 7.431.245.736 

Despesas de Capital (Adicional). 1.326.641.176 11.942.706.513 

COTA-PARTE DOS MUNIC!PIOS: 

Despesas Correntes............... 829.380.104 

Despesas .de Capital ••••...•••••• 1.935.220.244 

Despesa:. de Capital (Adicional). 331 .9&9.29"4 

TOTAL 

5.13.7.2 - Imposto sob7:e Energia Elétrica 

3.096.260.642 

15.038.967.155 

O Impos·to Onico sobre Energia Elêtiica pr·oporcionou 

uma arrecadação de Cr$ 9.384.320.675...,00, o ·que re-presenta un 

crescimento· de 44,4?.. sobre·,a estimativa orçamentária de seis 

bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros '(Cr$ 6.500.'000.000,IXI. 

Dos Impostos Especiais foi o que apresentou maior incremento de 
receita. 

Sua participação na receita tributária foi da ordem 
de 3,03\. 

A arrecadação por Unidades dã- Fed,eração apresentoU· 

os seguintes números: 

IMPOSTO SOJ)R.J:; UNCRCIA ELJ!TR'!CA 

ARRECADAtÃO p·ÕR tJN l.P.ADE DA FEDERAÇÃO 

EXERC!CIOS DE 1977 E 1978. 

UNIDADE DA FE!lERAÇÃO 
ARRECADAÇÃO 

1 9 7 7 1 9 7 8 

são Paulo •...•••.••• 2.248.730.035 3. 752.377 .SOl 

Rio de Janeiro., ...• 1.280.398.826 2.062.039.435 
.llinas. Gerais •••••••• 431.450.987 751.2Ó1.612 
Rio Grande do Sul. .• 353.867.121 593.699.824 
Paraná ....•••••••..• 268.341.572 445.410.124 
Bahia ••••.•.•••••••• 1$2.496.221 311.109.375 
Pernambuco ....••.••• 168.010.711 302.261.796 
Santa Catarina •••••• 126.32~.534 218.079.155 
Distrito Federal. ..• 91.689.155 169.879.889 
Goiás .•.•••.•••••••• 90.648.826 161. 086 ."992 
Ceará .....•••••••••• 84.929.996 149. 258'.550 
Espírito Santo .••• ~. 62.975.501 107.145.772 
Demais Unidades ••..• 194.132.796 360.770.650 

SOMA 5.583.997.281 9.384.320.675 

.Cr$ 1,00 

Variação per-
centual e 1978 
elll Relação 

1977 

66,87 

61,05 

74,11 

6.7,77 

65,99 

70,47 

79,91 

72,63 

85,28 

77,70 

75,74 

70.14 

85,84 

68,06 

A distribuição das parcelas aos Estados, Distritos Federal e ~ú

nicípios, nos tennos do art.. 26. II, da Const.it.uição, apresentou os seg,uint.es 
valores: 

IMPOSTO SOBRE ENERGIA I::LrmiC.O. 

COTA-PARTE 005 ESfAOOS E DISTRITO FEDEP!'L: 

Despesa de Capi?l ... ···············~·············· 

COTA-PARTE DJS ~UNIC1PIPS: 

Despesas de ('.api tal .•.•••••.••...••••••...••••••••• 

T Q T A L 

Cr$ 1,00 

4.770.567.350 

954.342.529 

s. 724.909.8 7 9 
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5.~3.-7 .3. f. ImpOsto sobte Minera-iS 

Do~ três impostos especi:xis esse é o de menor part!. 
cipação na receita, embora tenha apresent3do no· exercício Qe 
1978· um razoável incremento sobre a estimativa oY.çamentâr:ia,da 
ordem de 11,7\, -,:esultD.nte de uma arrécadaçãO de q·ê:s bi~hões, 
trezentos e cinquenta milhÕes, dutentos" e o i tenta mil, seteccn, 
tos e no'Q'enta e. nove cruzeiros (Cr$ 3.350.280 •. 799.00 para uma 

p~eVisão· de Cr$ 3.ooo.ooo.o0o,oo. 

o montante arrecadado equivale a 1,08\ da receita 
tributária e 0.94\ da receita orçamentária. 

A arrecadação. por Unidades da Federação, noS s.no~ 

1917 e 1978. apt'esentou o seguinte comportamento: 

IMPOSTO SOBRE MINERAIS_ 

ARRECADACÃO POR UNIDADES DA FEDERAÇÃO 

BXER.C!CIOS DB 1977 E 197S 

O!IIDADBS A R' R E C ·A D A Ç li. O 
DA 

FEDERAÇ!i.Qi 
1 9 1 t. 1 9 7 ·8 

Minas "Gerais;: •••• 936.553.685 1.324.81Z.8l:S3 

RiQ de. Jane~ •••• _ 110.859.018 502.331.106 

são Paulo o." ••••••• 297.600.471 380.756.311 

Santa Ca:tari.na.~ ••• 127.486.5.79 218 •. 626.265 

Bania ............. 136.085.535. Ia6.890.460 

Goiás •• •••• •••••••• 84.400.385 171.297.334 

tfio Grande do Nrk • · 
te ................. 99.753.561 142.694.1)39 

R/:llldÕnia .......... 65.400.216 111.620.295 

Dem..1.is Unidades ... 206.674.585 311.252.106 

·SOMA 2~064.813.991 3.350.280.799 

KNI'B~ BaJ.anÇos Gerais da União - 1977/1978 

Cr$ 1. 00 

va;iação Pe.r: 
ce!J.ttJ.a:J, ... 4e 
1978 em Rela 
çãô • 1971 

41,46 

353,13 

27,94 

71,49 

37,33 

102,96 

43,05 

70,67 

50,60 

62,25 

A distribuição aos .êsta'dos, Distrito Fede.ral e )dun! 
cípios, feita. conform~ determina o art. 26, III, da Constitui
t;ão, em pare da igual a 90'1. do produto dã. arrecadação, aprese_!! 
toú a seguinte especific:açãb: 

IMPOSTO. SOBR,E MINERAIS 

COTA-PARTE DOS ESTADOS E DISTRITO.FED.ERAL: 

Despesas de Capital .•••. • •.•••••.•••••.•••• 1.979.828.543 

COTA-PARTE DOS MUNIC!PIOS' 

Despesas de Capital ••••••.•••••••••.••••••• 574. Seis. 730 

TOTAL ........................... . 2.554.697.273 

5.13.8 ImpostO Sobre Operações FintJ.nceiras 

Sob est:l denominação temOS O imposto pre11.ist.o no ar. 
tigo 21, item VI, .da Constituição, inc-i~ente sobre operações 
de cr~dito, câmbio e seguro ou relativas a·t.ítulos ot va~o:res 
mo biliârios. 

Sua arrecadação fof estilnad·a em Cr$ 11.300:ooo.mtn. 

mas .alcan-çou os 1,3.164 .. 659.405'",00 na sua realização, correspo_g 
dendo a um incremento de receita de I6,5\. 

Em termos globais, com relação ã receita tribu;t:ária, 
ele participou com 4, 3\, ocupando assim a quinta posição 
!t.uadro da·s maiores participações na receita tributária. 

no 

Pode-se s.contpa .. har a evoluçãO dessa fonte de recej 
ta, no ?>3rí:odo 74/78, conforme o r.~.ua<Irco a seguir: 

1MPOST0 SCllRE OPERAC0ES FINANCEIRAS 

EVOLUCltO - 1974/1978,_ 

Cr. 1 00 

ARRECAjl,\ÇÃO Vaiiaçao p.e-rcen-
tua! em relação Exercício ao eXercício an-

Nominal t.erior. 

1974 2.7S4.421-398 

1975 4.010·.443.823 44,03 

1976 6.898. 868.989 72 ~02 
1977 8.797 .. 210.694 27,52 

1978 13.164. 659 .• 405 49,65 

FONTE: Balanços Gerais da União - Hl74/1978 

5.13.9t OutroS Impostos 

A .. receita tributã'i-ia, oriunda dos demais impostos, 
de menor arrecadação, observou o seguinte comportamen'to no exerci 
cio de 1 978: 

O Imposto sobre Transporte Rodoviário de Passagei
ro!? e Cargas gerou uma reC:e~t'a da ordem de ·cr.$ 2 890 616 652,00, 

para uma estimativa de Cr$ .2 SOO 000 000,00, ariecadaildo a mais 
Cr$ 390 ·616 652,00, o que ·repl-eserita um incremento de I5,6'L Em 
termos de participa,ção no total da receita orçamentária arrecad! 
da. este Imposto Contribuiu com 0,8\ desse montante. 

Por outro ~ado, a titulo de Cota-Parte do Imposto 
sobre 'fransporte Rodov:iár.io de Passag;iros e Cargas., a União T:rans 
feriu aos Estados, Distrito Federal e 'Territórios rec'u;rsos no v,! 
lnr. de Cr$ 574. 768 355,00. 

No que se refere aos impostos eSt3.duais atribuídos 
ã União nos Territõri<?s, consoante a competênCia cumulativà. pre
vista no·§ 49·, do art. 18, da Constituição, o Imposto sobre Oper~ 
çõ.es R~lativas ã. Circulação de Mercadorias, orçado em Cr$ ••• , •. ~ 
100 000 000,.00, prOporcionou· uma a:üe.caçlação de' Cr$ ............ , 
136 148 575,00, enquanto o Impostõ sobre. ·a Transmissão de Imóveis 
produziu uma arrecadação aquém da expectativa~. pó is realizou ·.urna. 
re!=eita de Cr$ 1 921 941,00 parã uma estimiltiva de Cr$ ••••.••••• 
2' 500 000~0.0. Pórtànto, para uma receúa prevista dos dois impos 
to·s ~m Cr$ 102 SOO 000,00, arr.ecadou-se Cr$ 138 07Q Sl6,00, signi 
ficando 34, ·,•\ de aumento na arrecadação. 

O quadro a seguir res~me, em números, o comportame..:. 
to da recc:l ta desses impostos: 

ESPBCIFICAÇÃO 

Irnpos'tos sob!,e T;-an.2_ 
·wrte Rodoviario. • . . • 
Impostos Atribuídos 
à União nos Territó-
rios .............. . 

5.13.10.. Taxas 

RECEITA ESI'IM\DA 
(A) 

2.500.000.000 

102. soo. 000 

RECEITA ARREC.ADAJ)A INCIIDffiNI'O 
( B ) \ DE O/A 

·2.890.616~652 15,6 

138.070.516 34,7 

As Taxas constituem uma segunda espécie de trit~u~ 

tos, definidas no 'item I .. do art. 18 'da Constituição, como sendo 
"arrecadadas. em razão do q:ceroc:t.cio do podezo de. po?.icia ou pela u"t.i 
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Zização_ efetiva ou pO-tenci"al de serviços púb;lidos espec{fiaoa e 

diviciveia. nresta.dos ao contl"ibuinte c-U pt;s-to ã- sua dispQsição". 

Por sua vez, o Código Tributãr.ió Nacional C Lei n~' 

5 172/66 ), no art. 78, com a redação deter-minada p<:;lo Ato Compl~ 

men,tar n~' 31/66, assim conceitua o poder de polícia.:. em razão ·do 

qual podem ser inst i tu Idos esses tributos: "considera-se p-oaer 

de policia~ atividaJe da adJr;irJist'!'açãd púbtiC-aque, Zimit:ando ou 
discipliriando dire1to. i,nte:rcsse Ot<. liberdad'e~ regu.Za a prática 

de ato ou abstenção de [aio~ .em razão ·ae intC:res-Se pública con.c_e!:_ 

nente à segurança, à higiene, -à ordem, aos -cOstumes_. à disciplina 

da pz>odução e. do mercado~ ao e:x:ercicio de ativida.dev flconômicas-

d~pendentes de concessão ou autoz>ização e ao8 "áiz>eitor; Ú-<..iiV'i-

duais ou coZetivos". 

Feita essa pequena introduçiio, vejamos qual foi 
desemp-enho d~s Taxas na execução orçO:tr.entif'fia do exercício 

1 978. 
de 

No conjunto; ~~-raxt:t:;- foram estimadas em Cr$ •.•... 

24 183 000 000,00. produ:dndo uma. arrcco.diçãO de --cr-$ ..•....••••. 

26 250 807 508,00, correspondendo a um incremento de receita de 

8. 5\. 

O g:rupo das Taxas pelo Exercício do Poder de Po~í

cia rea.litou uma receita de- Cr$ §4 703 830,00, para um~ ~reVisâo 

de Cr$ 63 ZOO 000,011. Esse montante representa apenas O,H. do t,2. 

tal da arrecadação desses tributos. :S de salientar-se. que, neste 

gTUt•O, de:~tacam-sc a Taxa de fiscalização d-as Telecomunicações Ei 
a Taxa de Migração, que juntas participaram com 95,51. do montan'

te arrecadado. 

A p~rcela mais significativa dessa receita é const.!, 

'tuída das Taxas pe'la Prestação de Serviços. basta-ndo, _para demon-2. 
trar tal superioridade, lembrar que elas correspondem a 99, 61. de 

toda a receita realizada. Inicialmente estimadas eilt Cr$ 

·2-4 119 800 000,00, prOporcionaram ulil'ª' a_rrecac'!ação de Ci:'$ ••••.•.•• 

26 156 103 67.7, 00 nO exercício. 

Desse total, a maior contribuição foi da Cota de 

Previdência com Cr$ lb 596. 2~5- S21 ~DO. Los:o· a seguir, com árrec!. 
dação -ligeiramente _menor, temos. a Taxa Rodovidria Onica e AdiciO

:rial, que partiCipou com Cr$--lo 368 004 140,00. :S de déstacai-, ··.!:. 
inda, a Taxa de Melhoramento dos. Portos. que arrecadou Cr$ ..•••• 

,3 794 054 074,00. Outras re;ceitas menores nessa rubrica somaram 
a ·import'ância de. CT$-1 397 759 643,00. 

Convêm registrar que a Uil.i&::,:;, distribuiu aos Es;ta-

dos1 Distrito Federal e Territórios, Cotas-Partes da Taxa Rodo

viária O nica' e Adicional, nos seguintes valores, contabilizados 

nas resp~ctivas categorias econ~micas: 

Despesas Corrente.z .............. , .••••.. -••••• ·••• 1.623.6úiJ.OOO. 

Despesas d~ Capital .... , • ·, ••••••••••••••• , •• r..... 4. O:Sl,.l08. 939-

SOM A ·········-···-~······••r···-•··•••····•·• 5.ó54.70.8.939 

A propósito, o Relatôrio.e Parecer Prévio do TCU !. 
presenta um iluStrativo quadro da arrecadação das Tax:1s, em ordem 
decrescente, que reproduzimos abaixo: 

LA X As 

EXERC!CIO - 1978 

T T 'J L O 

TAXAS PllO EXERC!CIO D'J PODER DE ?o!.!CIA: 

Taxa de FiscalizaÇão das Te1ecottruniC:ações •• - ••••••.••• ~ •••• - ••..••••• · • • • • • • 

Taxas de Migração ..•••••..••..•• : .••••.• ~-........ • · · • • • • · · • • • ·- • • • · ·- • • • • · • • • • • 

Emcil'J!llcntos de Mineração •.•••••• ; .•• -•• ·, •..••• • ; ..• • .- ••• ~ .•• r ••••••••• • • • • • • • 

Taxa de Registro e Licenciomento de Instalações de Beneficj,_arnento de Algodão 
e de outras Plantas Têxteis • - .•• , ..•••••...••••.•••••• _ .•••• - ••••..•• - • • • • • • • 

Taxa de Fiscalização· do Comércio de Sementes. e· r.tldas ••••••••••••••••• ~ ~ • • • • • 

O M A (1) 

fAXA PELA PRESI'AÇÃO DE SERVIÇOS: 

Cota de Previdência ••.•••••...••••••.• - ••••.• • • • • • · • • • • • • • · - • • • • • · • • ·- • • · · • • 
Taxa Rodoviária Onica e Adicionál •••••••••••••• ~ •••.•• -·. ~ ~ ~ • ·- ••• ~ •• • • • · • • • 

Taxa de Melhoramento dos Portos •••••••.••••••••• ~ •• ? •••••••••••••••• .,.. • • • • • • 

Pensões Militares ••• • .. ._ ~-·:· ~ ._._~. ~._ .•. ._.__._.__._._~~·._·-·-~-~i~····-~··-··._._._·~···._._._._·._ 

Custas-Judiciais ......................... ·····-· · ····-·· ······- •••••.. · ••••• ·• · 

Taxa de·Exploração de Loterias ·····················•·······-····-··r···-··-··· 
OJtros ···············-···••·•··············----.••. :---·-··················-······ 

s o t'l (2) 

T T A c 1 + 2 ) 

FO.VI'E~ Balanços Gerais da União - 1978 

59.827.528 

30.!)25.669" 

3·.677 .024 

407.551 

166.058 

94.703.830 

10.596.285.821 

10.368.004.140 

3.794.054.074 

917 -~?~'-ª-ª~ 
180.066.928 

173.806.313 

125.712.519 

26.156.103.678 

26.250.807.508 

PAliTICIAÇÃO. \ 

Sobre a Ret:eit'a Sobre a Rece-ita 
Tributária Orçamentária 

0,02 

0,01 

0,03 

3,42 

3,35 

1,22 

0,30 

0,06 

0,06 

0,04 

8,45 

8,48 

0,02 

0,01 

0,03 

2,96 

2,90 

1,06 

0,26 

0,05 

O,o5 

0,03 

7,31 

7,34, 

OBS • • Total da Receita Triklt:ãria: Ci-$ 3à9.624.449.873,43 Tota! da Receita 0rç:JJTIC'nt5ria: Cr$ '357.704.7SO.Ú?. 44 
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S • .J.3.ll, Outras Receitas de Origem Tributária 

A Contribu~ção de Melhoria,, que nos t~rmos do item 
II, do art. 13 da Constituiçã:o, ê um tributo á.rrecadado "dc:"e pl'"o

pr.Z.etá:roios de imóvais vaZ.ozoizados poP obras pÚbZ.Ccas •• , " não pr.Q_ 
duziu receita no exerci:cio de 1 ~78. 

De outro lado, a correção monetária átiva, proven,!• 

en_to:- de :;,ua incidência .sobre t~~butos .. -. p~oporcion~u um_a arrecada
ção de Cr$ 9Ql.ll6.398,00, superando em 10,8\ o montante est).mado 

de Cr$ 813.150.000,00, o que r·epresenta 0,4\ de toda a arreca-ia

çãq. 

Os recul'sos oriundo-s de~se i'l;em da R~ceita pode Ser 

assim dücrimin~do: 

ESPEC.t'FICACÃO 

Corre~ã.o Monetária Íncidente nos Imposios' , ••• ; ••• 
Corre.çiio Monetária Indde:hte nas Taxas ..••••••••• 

S.OMA ......................................... . 

5 .. 13.l:t. Receitas Correntes - Receita Patrimonial 

Cd:_ 1,00 

895.480,549 
5.635~849 

901.116.398 

De acordo' com o § 4~ do art~ .. lL da Lei n? 4 320/64, 
a Receita Patrimonial ê' forÍnada d~s receita~- imobiliárias, reCei
tas de valores mobiliários,· participações e dividendos e de ou

tra~ ,:-Úeitas ·p3.trimoniais .• 

Par<'! o exerdcio_ em e~áme; ta.l Rece~ta foi estimada 
em Cr$ 5~475.000.000,00, prodllzindtl, porem, uma arrecâd,ação' de 
Cr$ 5 .. 983.336.247,00, ou"seja, 9,3\ alêfu da: previsão .orÇamentá
ria. Isto representa Ó, 7\ do total da reCeita arrecadada. 

Do I]IOntante dessa Receita é· de assinalar-se que Cr$ 

5.584.246.192,00 corre_spondem 8. Dividendos, o que equival"e 
G3 ,33\ do_ total arrecadado. 

o" Re1at?rio e .Parecer Prévio do- TCU r~gistz:a Q.uc a 
receita refercpte às ~articipaçõeS, estimada em Cr$ ............. , 
2.ooo.ooo.ooo,oà •.. atingiu apenas:.Cr$ 3IÍ.l60.817,00. o que, de al

guma forma:, surpreende. 

5.13~13 Receitas Correntes - Receita Industrial-

A Receita Indu_strial, nos termos do §. 49- do art. 11· 

da referida Lei nv- 4 320/64, pro-vêm da recêita de s-erviçds indu!. 
triais e de outras receitas in4ustriais. 

A -previsão orçamen-tária- para ó exercício foi da ~! 

dem de Cr$ 59.500.000,00", ·sendo que a receita realizada alctmçou 
C~$ 85.841.014,00, o que significa·uma arrecadação' a. ni8.iór de ·cr$ 
26.341.014,00, representando um incremento de 44,3\. 

Pa~ticipa~am dE:ls·sa- Receita, com percen~uaiS . !ie 
64_,47\ e 35,534., respectivam_ente,, recursos provenientes do Depar
timelitP de Imprensa· Nã.cion,al e do Cent-ro Gráfico do Senado Fede
ral. 

5.13.1!1-• Receitas Correntes - Tr~n~ferências Correntes 

Este: item.produziu uma arrecadação de' Cr$ ••••••••• 
,.z4.135.852.97Z,OO, para uma estimativa d~ Cr$ .18.102.000.000 •. 00. 
A diferença entre a realização e a previsão,· da ordem de Cr$ 
6.033.852.972,00, r:epresenta acréscimo de 33,3\ de recursos·. 

Pouco m~:lis da· metade dessa d8fasagem, o~ 'seja, Cr$ 
3.660.352.1H,OO~ ·decorrerim da Cota-Parte 'da Diferença dê Custo 
do Pet:rÕleo Nadona_l, o que equiva-le a 15,2\ do total das Trans
ferênc1as, embora a referida receita -uão c_onStassc da pre~são O!_ 

çament5Y.ia para o· exercício, c·onforme Ersclarece o·Relat9rio da 

InSpctoria-Ge"ral de Finanças do Ministério da Fazenda. 

O quadro a seguir discrimina os recu:z:-sos ã conta de 
Transferências· COri-entes. Ínostrarido a variação percentual ocorr_! 
da em· relaç-ão ao exerckio de i 977: · 

TRANSFERÚNC IAS CORRENTES 

ORIGEM DOS RECURSOS 

EXERéicros I9':"7/1'97s 

ORIGEM DOS RECURSOS 

Cota-~arte. do Salár:;,o &iucação ••••.• , 

Cota-Parte da Contribuição Sindical •• 

Cota-Parte do Preço de RE:alização dos 
Canbustiveis Autom:>tivos, do Çtlerosene 
Iluninante e de Gãs Li'q~efeito de Pe-_ 

tróleo •••••.•••••••.••••• ~-••• , ••••••• 

Cota-Parte do freço Ex-Refinaria dos 
Derivados do Petróloo ••.•• ~ ......... . 

Cot<t--Parte do Preço de Realização dos 
Lubrificantes e Ctiilbusdveís de Avia-

ção ..•... · .. j, ........................ •• 

Cota-Parte da Diferença de CUsto do P~ 
trôleo Nacional •••••••.•••••••••••••.• 

Contribuições dos Estados ·para, Fiscal!_ 
zaç;o de FiiipréstimOs ~tem"os •••.••• ·• 

i 
Contr'ibuição p<~-ra o. PIN ............. . 

~tribuição para o PROTERRA ••••••••• 

Outras C6ntribujções Diversas .-..•.••. 

TOTAL ............................ . 

Cr$ 1,00 

.A R R E CAD A' Ç Ã O _ VAiUAçÃO I 
1-------,---'----1 FM RElAÇÃO 

1 ·9 ? 7 1 9 7 8 A 1 9 7 7 

1.718.631. 779 3.155.153.493. 

418.388~049' 599.598.973 

323.000.000 4iS.S00.104 

Z90.830.169 292.021.68Z 

527.1451.061 

3.660.352.114 

901 

83,59 

43, • .31 

28,64. 

0-,41 

6.622.828.408 9.292.221.899 40,31 

4.391.045.599 6.193.095.533 41,04 

346.994.1.57 759.212 (-) 99,7~. 

14.111.718.161 24.135.852.972 71,03 

FONTE: Balanços G~rais da União - 1 977/1 ·97-8. 
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S.l3,.15.t Recéitas Correntes - Receitas Diversas 

TaiS Receftas são aS provenientes de multas, ·contri 
buições, cobTança da divida ativa e daquelas classificadas na ru: 
brica outras receitas dive!sas. 

A estimativa orçamentária para o exercício foi de 
Çr$ 9 254 .750 000,0,0 '· mas a arrecadaçãO elelrou7se- de Cr$ 
4 610 3313 432,00, alcançando_ o montante realizado de Cr$ 

13 865 080 432,00, o que repre·senta um incremento de l;ecursos da 
ordenl de 49,8\. Em relação ao total arrecadado, -a participação 
das Receitas Dive~sas foi d~ 3,9\. 

Por ordem decresCente de maior participação, a ru
brica "out~as zoecsita8 diversas" contl:ibuiu com C'r$ •••. , ..•••... 

11 554 754 307,00, seguindo-se as "multas'' com Cr$ · ............ .. 
1 983 231 635,00. A "cobrança da divid~ at-lva" Proporcionou uma 
arrecadação de Cr$ 221 59-4 502,00 1 sendo que, finalmente, as "i!!_ 

dtmiaaçÕe-tl " rutUU.ições" tota1iza:i-am C~$ 99 499 988,00. 

~ diScriminação e a ·variação percentual relativa no 
biênio. 1 977/1 978 é demonstrada -C':lnfo-rme o quadro a segtlir: 

RECEITAS DIVERSAS ______ 
C'i$ 1.00 

ESPECIFICAÇÃO Lili L27~ ~- Variação t./1977 

Multas ......... 471 613 751 983 231 635 34.71 

Indeni"zações 
Rest,;. t:.dções 91 873 168 99 499 988 8, '0' 

Cobrança da Di'vi 
da. Ati v a ••••• ;; 227 594 502 

Outra·s Receitas 
'Diversas ......... 223. 679 678 11 554 ·754 307 59,96 

TOT"AL ...... 787 166 597 l3 865 080 432 57. 7fl 

5.113.16 ReceHas de Capital 

Este item da Receita aQrange os recursos oriundos 
de operações de crédito, alieitação de bens môvei:S e imóveis, amÕ.!. 
tiz'ação de_ empréstimos con:cedidos, transferê:ricias de capital e de 
outras receitas de capital~ 

Para o exercício de 1. 978 a estimativa orçamentâria 
foi· de Cr$ 10 000 000,00. A a;rrecadação I entr:etantci,- at1ngiu Cr$ 

4. 010 219 605,00, superando em 40 002,2\ as preVisões. 

Segundo o· Relatório da IGF-MF, "esse fato deveu-u 

à t>eceita apurad~. na colocação de T-ltu~os Públicos Federais" pe~o 
&l:nco CentraZ do Brasil., para atender à subsc;rição de açõe8., po:r 

p_arte da União .. riÕ ·a-Umento {i.e capital 4o Banc"o dO Brasil S'.A. 

~onfozõme autori_zação arinstante da f.ei n9 8 519 .. de 28 de maroço de 

1_ 9'18n, 

O quadro a seguir apresenta a disc:dmiriação e a V_! 

riação percentual dessas receitas para o períodO 1 977/1 978: 

RECEf'rAS DE CAPITAL 

Cr$ 1,00 
ESPECIFICA!(ÃO !...211 !...!I! Variaªo \/1977 

OperaÇões de Cédito 3. soo õoo 000 
Alienação de · Bens 

so6 29~ Móveis e Imóveis ••. 20 724 895 890 ".:S:42~92 

Am.o1·i:.ização de Em-
préstimos Concedi -
dos ............... 745 278 391 065 355 '01 
Outras Receitas de 
Capital ........... 177 504 267 S:!S 650 '") 99.70 

T O T. A L 198 974 440 4 010 219 CiOS 1 91!= ,44 

Devemos registrar aqui a observação const~nte do R~ 
latôr:i.o e Parecer Prê·.;to do -Tri"\)i.i!i.al de Contas ·da União, no scnt.!_ 
do .-de que. a importância iriecadada à c cinta d.e. ri_oui!-as Rec:ei ta:s de 

Capital", no valor de Cr$ 177 504 Z(.7,00, do-exercício de 1'.977, 

originou-se da Cob1·ança da DÍvida Ativa, sendo erradamente clas·S.-!. 
ficada tOmo Receita de Capital, conforme o quadrO~~ãcima demons
tra. Np exercício de~l 978, ora exa:mina<1.o, t.1.~ equívoco não foi 

repetid·o. Porém, ê de alertar-se para estes pequenos detalhes, 
que muitas vezes prejudicam o e:;came das Contas e p-rovocam, de 
qualquer forma, algumas dúVidas passíveis de c:J::Ític.as. • 

Poderíamos dizer o Jne.Snl9, embora nõs J;eferindo ãs 
Re"ceitas Diversas. já visto n?· item anterior do nosso Parecer, que 
a rigor, parece-nos, os recursos classificados em "Indanizações ti: 

Restituições" deveriam constar de "Out.ras Receitas Diversas", se 
considerarmos a classificáção p-revistA no § 49 do art. 11 da Lei 
n9 4 320, de 1 964." 

São apenas observações de ordem fot"mal est'as que 
aqui f~:zemos. Nã~ chegam·a ser cY.íücas, até porqu~ constituem 
variações sem maJ.or importância para a analise do. contE-lido das 
Contas. 

5.14 Execução Orçamentária - -Reaüzação dil Despesa 
Dul'ante o exercício financeiro de ~1 978, em conseqUência 

do.s créditos .ãdicionais, bem assim das anulações ocorridas 
1 

a des
pe-sa autotizad.a, ã conta de recul'sos do Tes·ouro, somou Cr$ ••• ·:~ 
359,153.985.185~00, enquanto a ~spesa l'ealizada totalizou Cr$ 
356.000.370.435 ,00, ligeiramente infer;i.o_r, portanto, do montante 
autorizado. 

Em números globais e em discrimil_lação reduzida., eis 
demonstrativo: 

Cr$ 1 ,0() 

ESPECIFICACJI:O DESPESA AUTORIZADA DESPESA REALIZADA 

Ol'çament.ó e Suplementação. 3s4:ts2-.969.2BS 351.600.084.447 

C-ré di tos EspeciaiS • • • . . . • 1-.401.015.900 4. 400. 2·85. 988 

159.153.985.185- 356.000~l70.435 

Mais especificadamente; a despesa autorizada no exerc:L
-cio em exame Poàe ser visualizada--rio seguinte demonstrativo 'ap-re
sentado no ~5"latório e Parecer PLévio rlo_TCU: 

DESPESA }I.UTOR!ZADA 

REcuRSos no TEsouRo 

EXERC!CIO ,..:.... 1978 

Cr$ 1,00 

V A L O R 

C~DITO E ANULAÇM 

Orçamentários 

Sup_lementares~ 

- Abertos po'.r .Decret_o 

- Automáticos 

cr€d.i tos Especiais: 

- Abertos 

- Reabertos 

Crê di tos Extraordinários 

Subtotal 

Anulação: 

.- De Créditcs Orçamentârio"s 
e Suplement?..res 

- De crê di tos Especi:aís 

Total da Despesa Autorizada 

PARCXAL 

56.168.070.100 

!7;591.153.885 

4.161.679.900 

246.526.000 

41.006.254.700 

7.190.000 

TOTAL 

322.000.000.000 

73.759.223.985 

4.408.20~.900 

400.167.429. 885 

41.013.444.700 

359.153.985.185 

FON'i:::: ·Registras da Assessoria de Planejamento, Coordenação e rol! 

trole - TCU. 

Com relaç·ão. ã despesa realizada, verifica-se, como a·i to 
acima, que ela não atln!J:iu o -limite da· despesa autorizalla, compu

tando-se naquele valor efetivamente dispendido a parcela de Cr$ 

_ 7.883.267'.040,,00, que se refere a Restos- a Parrar do ·exercícin. 

S7gundo o Relatório _e Parecer Prévio do TCU, "compc:;:oandQ. 

-se a Daapesa Orçamentái:-ia dé 1 978~ dOm a do exerc-ício ·anterior 

--Cr$ 247.466,754.51}4~-P-9~ "l)e.rifica-se um- ares~imento nominal da 
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Ct'$ 108.5J3,8J5.930~al~ corrr:ú::"ponàendo a 13,9%. Considera>7.cto-se~ 

por>ém, ~,u.e a elevação do -índice ger>aZ de preços ( DisponibiHdade 

Intcrua ) [o·i de 40.8%, o crescimento reat importou em Cr$ •• -~··· 

5.374. 47,7.879, 80, indicando uma modesta elevação percentual .. de 

nominal de Cr$ 57.252.243.74õ"64, que representa 43~46~- O total 
das despesas do P~der> E:reau.tivo inaZui os dispênd;ios da Presid€n

c-ta. da Repúb"iiea, dos Ministiir>ioe, -io rundc NacionaL ,?,; Desenvolvi, 

mento e do Fundo Nacional de Apoio ao De.senvolvimer.to Urbano, em 

der::orrência dd cZassi[icaçâo aonston~e no Or>çamento Geral da 

niáo". 

u-

Os dispêri."dios Com o Poder Legislaii"VO. ãtingiram a impor

tancia. de Cr$ 3.034.485.537,00, computada nesse valor _a· parte da 

despesa atribuída ao próprio Tribunal de Contas da União, da ,ordem 

de Cr$ 391.565.817~,47. A particip-ação dO Poder Legislativo no tQ 

tal da despesa rea-lizada foi de 0,85\. 

QUanto aos f:ncargos da Uniiio e ãs Transferências aos E.;! 

:t:ados, Distrito Federal e MunicÍpios, a d~ .. spesa realizada somou 

Cr$ 160.500 ... 7Z4.901,00, o que significa. uma po.rticipação perccn-

tu<l-1 de 45,09$ na despesa orço.mcntária. total. 

Por outro lado, o Poder Judiciário dispendeu recurs"os e

quivalentes a Cr$ 3.468.538.533,00, c.orrCspohdent-és a 0,97'1 do. .des 

pesa global do Tesouro. -
Oe acordo com as anotações do Tribunal de Contas • da 

.1\ seguir, transcrevemos quo.dros demonstratlvu::. da rk·sre
sa realizada, arresentados no Rela.t.Ório e Parecer Prévjo do TCU, • 

discriminando: 1) a despesa orçamentária por Poderes, Encargos e 

União, "o Poder> E:xecutivo realizou despesas no montante de Cr$ 
Transferências, no Oiênio 77/78; 2) a despesa orÇamentária por 

188.996.621.462~92, equivalendo a 53,09'% do tota2 da Despesa ·orça-
catc.g.orias econômicas no exerc[cio de 1 978 e sua evolucão no 
qUinqUénio i 974/i 978; e 3) um demonstrativo comple"t; dos crécl:i 
tos e das despesas realizadas n.o exercfcio em exame: ' -

mentária do Tesouro NaaionaZ. Comparando-se anm a cto e~ezte-tcio' 
anterior-- Cr$ 131.741.377.719.:.28 -- i;e!oifi:ea-sé um eresc"iment? 

DESPESA OJtÇi\MENT,'t:R1A 

DISTRIBUIÇÃO POR PODLRES. ENC...\RGOS E TRI\NSFERE:NCIAS 

EXIlRC1CIO 19i7/l97S. 
Cr$ 1 08 

DE.sFESA REALIZADA VARL\ç;IO 
\ EM RE-

DI S CRI M.l NAÇÃO 1 9 7 7 1 9 7 8 LAÇJIO A 
1 977 

VALOR ' VALOR ' 
Poder Legislativo ................ 1.959.165.7M 0,79 3.034.485.538 0,85 54,89 

l?od.er Judiciãrio ..•••••.•. H •••• 2.284.715.686. 0,92 3.468.538,533 0,97 51,81 

r ler Executivo ••••••••••••.••.• 131.744.377.719 53,24 188 .. 996.621.463 53,09 43,46 

Encargos Gerais da lbrião .••••.•• 35.735.250.251 14,44 44.126.810.990 12,40 23,48 

Encargos Financeiros da Un.:ião ••• 10.188.885.!60 4,12 18.:t34.289.205 5.12 (8.96 

Encargos Previdcnciúrios dâ.Vnião. 21.597.577.386 8,73 30.5-33.3U.744 8,58 4l,37 
Transferêné:iaS a· EstadoS, Distrl-

to l;lederal e t.t.m:icípios ••.••••.• 43.956.782.538 17,16 67.606.312.962 18,99 53,.80 

TOTAL Z47.46G.754.504 100,00 356.000.370.435 100,00 43,86 

fCNI'E; Balanço"s Gerais da União - 1977/1978. 

DESPESA ORÇAMEN'fli.RIA 

CATEGORIAS ECOt,(\MICAS 

EXERC!CIO - 1978 

Gr$.1,00 

' EM RELAÇÃO 

ESPEC·l F I CAÇÃO DESPESA REALIZADA A DESPESA O_R 
ÇAMENT.(RIA 

Des2esas Co-rrentes 

Despesas de Custeio .............. 63~616.387.474 17,87 

Transferêilciá.S···correntes ........... 153.182. 358.103 43~03 

' S O 11 A (A) 216.798.745 .. 577 60.90 

--
Des12esas de Ca]2:i.tal 

Inve:stiliientos ........................ Z6 ~ 700. 906.035 7.50 

Ii':tversões FinanceiTas ............. 26.111.076.961 7,33 

Transferências de Capital ........ 86.389.641.862 24.27 

S O MA ( B ) 136. 2.01.624. 858 39,1.0 

TOTAL ( !\ + B ) 356.000.370.435 100,00 
.I --

FONTE: Balanços C.:e-rais da União - 1978 



EXERC!CIO 

1 9 t 4 

1 9 7 5 

;t 9 7 6 

1 9 7 7 

1 9 7 8 

DESPESAS CORRfNTES 

DESPESA ORCAMENTÃRIA 

CATEGORIAS ECONOMICAS 

EVOLUÇ)iO - 1974/1978 

DESPESAS DE CAPitAL 

A mços CORBS;TEf: A PREÇOS DE 1974 A PREÇOS CORRENTES A PREÇOS DE 19'! 4 

VMUAÇÃO VMUAÇl'JJ YAAIAÇÃO VAAIAÇÃO 
PERCaiiUAL PERCENIUAL PEI'CEN'IUAL PERCENTUAL 

VALOR EM REI.AÇl'JJ 
AO EXERCI- VALOR EM RELAÇÃO 

AO EJ<ERC!- VALOR EM RELAÇ!iO 
AO EXERC!- VALOR EM RELAÇ!iO 

AO EXERCI-
CIO ANrE- CIO ANrE- CIO !WfE- CIO A.'ifE-
RIOR RIOR RIOR RlOR 

38.759.306.389. 38.759.306.589 - 32.990.507.524 - 32.9.90.507.524 -
55.289.427.776 42,65 42.727.533.057 10,24 48.549.264.698 47,16 37-518.751.699 13,73 

101.271.657..136 e3,17 53.497.969.961 25,21. 66. 909..444. 370 37,82 35.345.118.1Q4 - sss 
147 .031~388.267 45,19 55.969.314.148 4,62 100.435.366.237 .so.u 38.231.Q62.785 8,17 

216.798.745.577 47,45 58.6l0.096.128 4,72 139.201.624.858 38,60 37.632.231.646 - 1,57 

FONIE: Balanços Geri:tis àa União - 1974/1978 e Boletim do Banco Central do .Brasil - Fe1:'ereiro de 1979 

DESPESA ORÇAMENTiRIA 

DEMONSTRATIVO DOS CRI!DI'I'OS E DAS DESPESAS REALIZADAS· 

EXERC!CIO -- l 978 

E.SPE.C I F ICAÇÃ·O 

cimaril dos Deputados _ •••• o ••••••••• o •• 

Senado Federal o ••••• o •• o •••••••••• ~ •• 

Tribww.l de Contas da União •• o ••••••• 
SUpremo Tribunal Federal · •••• o •••• o ••• 
Tribunal Federal de Recursos ••••••• o o 
Justiça Militar ••• o••oo., .......... ~ •• 
Justiça Eleitoral_ ••.•• o_• •••• o.• •••••••• 
Justiça. do Trabalho • o ••• o ••••••• -••• o • 
Justiça Federal de la. Instância • o .• o • 
Justi~ .do DF e dos Territórios ....... 

~~!~~i~a C: A~~~~r~··:::::::::::: 
Ministério da· Agricultura .- .......... . 
!>Íinistêrio das Comunicações •••••• ~ ••.• 
Ministêr.io da· Educação e Cultura ••• o o 
Ministério do Exército ............. .. 
Mi.nistêrió da Fazenda ............... ~ 
Ministério da Ind. ~ do Comércio .... . 
Ministério do IntP.rior .......... ; ... . 
Ministério da Justiça ... o ........... o 
r.ünistério da Marinha .............. .. 
Ministério. das Minas_ e Energia • ~ ••••• 
Ministério da PreviÇI.ência e ,Assistên-
cia Social ·········~-··········•••o·~· 
l>Linistêiio da's Relações Exteriores .••• 
Ministério àa Saúde • _. ............... o 
Ministério do Trabalho ............ o .. 
Ministério dos _Transportes o •••••• o o o. 
:.:ncargos Gerais da União •• o •••• ; • o o •• 
Fundo Nacional de nesenvolvimento •••• 
Transferências a EStados, Distrito Fe-
deral e M.midpios o~ .......... ."~ .... . 
Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvi 
mento Urbano ••••••••• o ••••••••••••• ::: 

Encargos Fir;tanceiros, da União •• o o •••• 
EncargoS Previdenc:i:i:rios d_a_ Uniã9 •••• 
Reserva de Contingência , , •••••••••• .'. 

TOTAL 

DESPESA FIXADA 

(Lei 6.486/77) 

1.040:825.ooo.oo 
848.610.000,00 
266.094o000,00 
9S.600.000,00 

122.500.000,00 
151.980.-000,00 
662o275.000,00 

1.212_.5oo;ooo,oo 
'261.600.000,00 
135.000.000,00 

4.364.699,000,00 
9.621.960.000,00 
6.401.200.000,00 
1.697 .420. OOD,OO 

16;737 .517.000,00 
15.023.000.000,00 

5o344. 066.000,00 
1.114.544.000,00 
4o 251.000.000,00 
1.428.400.000,00 
9. 749.236.000,00 
2.124.608.000,00 

11.429.212.000,00 
1.939.027.000,00 
5.~54.210.000,00 
2.096.001.000.,00 

16.383.800.000,00 
39.166.!05.000,00 
37.211.000.000,00 

62.309.040.000,00 

4.822.800'.'000,00 

456.362.000,00' 
295.344.000,00 
136·.095.000,00 

44.127.000,00 
36.9f)3:000,00' 
59,'958o200,00 

189.835.500,00 
' 491.969.900,00 

88.079.900,00 
. 31.524.000,00 
1.245o105.500,00 
1. 767.269.000,00 
1o151.302.000,00 

130.272.000~00 
6o412.314.000,0U 
3.069o491.0"0,00 
2.ll5o 243.100,00 

161.457.000' 00 
1.360.574.000,(!0 

346-.549.000,0Ô 
2.169.242.ooo-.oo 

187.380 •. 000,00 

46.372.000,00 
. 307.937.000,00 

1.364.315.400,00 
484.526.300.0'0 

2. 549.946o000,00 
1.918.888.200.00 
5.555.924.000,00 

890.536.000..00 

14.517 .63l.ooo,oo 2. 257 o699.ooo ;ao 
23.1)96. 540.000,00 7. 561.450.000,00 
20.800.000.000,00 11.284.000o000,00 

322.000.000.000,00 56.168.070.100,0'0 

28.000.000 

14oS30o77U; 
160o676.372j 

Z8o300.266T 
'964.17~.892, 

52.523.722, 

13,.337 .374~ 
39.034.157 '· 

147.796.348 '· 

1.196~170.225,~ 

136.753.023,,' 
299o227 .455; 

3.788.105.8: 
5.537.563.203,-

5.061.155.835, 

123.800-.406, 

17 .591.153.885· •. 

No total das anulações éstâ incluído o valor de. Cr$ 7.190.000,00 referCntl! 

zembro d~ 1 978. po.ra compe-nsar o crédito suplementar abc.rto pelo Decretr 

Registr,da ·APCC-TCU e Balanços Gerais da União - 1978 

Cr$ 1 00 

!NDICE G§. 
RALDEP~ 

ÇOS (DIS-

PONIBILI- OEFLATOR 

D.ADE I!! 
TERNA) 

- 100,0 

29,4 129,4 

46,3 189,3 

38,8 262,7 

40,8 369,9 
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DESPESA ORCAMEN'f/\RlA 

DEMONSTRA"UVO DOS CRSDITOS E' n~\S DESPESAS REALIZADAS 

EXERCfCIQ - 1 -978 

QlllDrro ESPECIAL TOI'AL mJIAÇ.1ID DESPESA A!II'ORIZADA DESPFSA RE;ALIZADA 

- 1.497.187 .ooo,oo '33.050.000,00 1.464.137 .ooo,oO 1.461.419:'120 ,17 
18. 7:56.6oo.oo" t.l9o;Mo.6oo,oo 9.190.000,00 1.181.500.600,00 1.181.500.600,00 

- 402.189.000,00 s.8oc.ooo,oo 396,389.000,00 391.565.817,47 - 139.727.000,00 2.900.000,{){1 !36·.827 .ooo,od- l30.'513.6g.7 ,30 
198.000,00. 159.681'.000,00 4.461.000;.00 155.220.000,00 140.59{).531,47 - 211.938.200~00 7.397.200,00 Z04.54l:OOO,OO 202.007.428,85 

- 852.110.500,00 11.582.500,00 840~528.000,00 830.528.000,00 - '1.?04.469.900,00 14.500.0QO,OO 1.689.9~9.900,00 1.689.256.871,63 
3.838.000,00 353.517 .ooo .. oo 12.858.000,00· 340.659.000.00 314.521.804,10 - 166:524.000,00 5.404.000,00 161.120.000,00 lôl-120.000,00 

5.644.335.270,09 102.066.000,00 5.54Z.Z69.Z70,09 5.505.69l.034,1S 
- 11.549.907.372.17 162·.419 •. 000,00 11.387.488.372,17 11.387.488.372,17 - 7.552.502.000,00 252.584,000,00 7.299.915.000,00 7.178.356.129,90 
- 1.855.992.266,11 168.636.300,00 1o687 .35.5.966,11 1.669.112.102,14 - "'24.114.007 .892,29 347.962.000' 00 23.766:045.892,29 23.739.401.396,66 - 18.092.491.000,00 408,797.000,00 17 o6.S3.694.000,00 17 .388.4'93.832,87 

7.511.832.822.13 113.006.ooo;oo 7 o398.826o822,13 7 .272.S22.630,48 - 1.,276.00l.OOO,p0 95.078.000,00 1.180.923 •. 000,00 903.335.457,20. 
lOS.OOO.Ooà,oo 5. 716.574.000,00 260o624.000,00 5.455.950.000,00 5.444.599.636,01 - 1.788.286.374.21 56.932.000,00 1. 731.304.374,21 1.686o 723o55l.69 - I 11.957.512.157,06 68.855.000,00 11.888.657.157,06 11.881.854oS'S4 ,52 - Z.459. 784.348,65. 119.583.000,00 2.340,201.348,65 2o298.987 .194,06 

1.soo.ooo:.oo 1Z.673.554o225,60 18A96.000,00 l2.655o058.225,60 11.947.158,212 ;OI - 2.246o964o000,00 109.07To000,00 2.137.887.000,00 2ol34.612.730,S9 - 6o91S.52~.4oo.oo 413.116.900,00 6.505.408.500,00 ' .6.45So!.94.157·,13 - 2. 717.280.323,67 153.826.300.00 2.563.454.0):3,67 2.533.469o610 ,18 - 19.232.973.455,63 864.549.000,00 H!.368.424.455,63 18.361.496.700,01 
74 128.000,00 45o6l3. 727.031,98 1.448.452.100,00 44.1{;5.274.931,98 44.126~810r99.0,09 

- 48.p_04.487 .203.74 1.555.9Z4.0PO,OO 46.748.563.203,74 46o150o271.253,66 

38.005.300,00 68.298o 737.135,68 15.809.000,00 68.282.928.135,68 67 .606.3i2.962,56 

3.soo.ooo.ooà,oo 
4.946.600.406,03 - 4.946.600o406,03 4.854o052.607 ,18 
20.275.330.000~00 Z..009.90l.QOO,OO 16.265~429o000,00 1~~234.289.204 ,70 - 30.657.990.000,00 32.o;t~gt~~~:Z~ 30o573.835.000 ,O(l 30~533.~11.143,94 - ,32.084o 000.000,00 7".596.600i00 -

4-o408.205.900,00 400.167.420.885,04 41.oi.3.444. ?oo:oo '359.153.985.185,04 356. -oo~•-370.435 ,2o 

i anulação patcí.al do Crê·dito Eslledàl.. aberto. p~io Decreton1' 82.3'?5, 

de 11 de de n• 82 803~ de 6 de dezemb:ro de'l 978o 

H o exercício de" 1 978, <ts DeSpesas de Custeio somar. m 

Cr$ 63.6.1b.387.474;00, o que.representa.e.>l termos percentuais 

17,87\ do tot~1· da despesa Ol'Çament.ária e 29,341. das despesas ~0.!, 
re11;tes. : 

5.14.1~ Despe-sas Correntes - Despe.:ias de Custeio 

De acordo com a classi·fic;ção P'l;'evista no art. 12- da Lei 

ll• 4. 320/64, ~s Despesas Co'rrentes dividem-se em Despesas de. cuS-

O demons'trat.ivo .das Desfiesas de Custeio consta do quadro 
, a segl;lh': 

teio e Transferêrici'as Correntes. DESPESAS DE CUSTEIO - 1978 

Tais Despesas. fi ..... ttdas para o exercício .de 1 978. ero .cr$' 

201.428.40o.Ooo,oo, totalizaram Cr$ 1Ú.798.745 .. 577,00, podendo 

ser assim resumidas: 

DESPESAS CORRENTES - ·1978 

BSPECIFICAÇliO 

Despesa de CUsteio 

.., Pessoal-- ••••••• · ••••••••••• 

.. Outros Custe :i O:\> ........... . 

Transferências CorTentes 

- PessOal : ••.••• ~ ••••••••••• 

- Outras Trarisferências 

T O T A..,L 

DBSPESA REAL I ZAllA 

44. 383.40'-3. 0.33 
19.132.984 .• 441 

.68.382.167.946 

84 • .8ÕOol91>.157 

6.3.616.387.474 

15l.l82. 358.103 

216.798. 745.577. 

As Despesas de Cust7io subdivide.m-se em Pessoal Ci.vi.i.. 

Pessoal Militai-, Material: de Consumo, Seriiços de Terceiros e En

cargos .Diversos .• con.fQrme o art. 13 da referida Lei_ n9 4.320/64. 

ESPECIFICAÇÃO 

P'essoal Ci vU 
Pessoal 'Mi1it~r -.o o ••• ·• o. o •••• 

Material de Consumo ... o. ~ o •••• o • 

S.erviços ~e Terceiros •.• ~ .•• ,. 
:Snca.rgos Diversos .•• ,', .' ....... . 

DesPesas d~ Exe;.cícios_ Anteri.2_ 
res ••.••.•.•••••••• o ..... o ••••• 

TO TA L 

DESF'ESA REAUZADA PARTICI:PACÃO 

21.233.594.767 
23:149.308.266 

6.0Z.8.147.099, 

l0.8Zl.Z59.370 

1. ?3-a o 28'.3. 850 

63.616:387.474 

3.3.,38 
"'36,39 

9,48 

17,01 

2,73 

·[s .. 14·. 2, Despesas Col:'te'ltes. ~ Tr<tn.SfeT'ên.éias Gorr.imtes 

O citado_ art .. 13 dà Lei nt 4.320/64 eStabelece .que as 

Trans~erências Corren-tes compreendem as_ Subvenções Sociais', Subve!!_ 

Ções EcOnômicas, I nativos, Pensionistas, Salâ:ri0-Família e Abono 
Famd.liar,~·:.ruros: da -Dívida:· Pâblica, Contribuiçõés de Prev:idênci'a Sg_ 
cial ~ DiverSa~ Ti'ansfer_êi'~laS Corr~ntes. 
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Em 1 978, elas totalizaram Cr$ 153.182.35,8.~02 ,00, .cor

respondendo a 70,66\ das Despesa! Correntes e 43...,03\ da De.spesa O.!, 

çaJ!!-e~tária. 

A discriminação da despesa realiz.ada, conta de Transf~ 

rêl':cias Correntes·, pode ser asSim demonstrada.: 

TRANSFERtNcrAS CM.RENtES. - 19'}'8 

ESPECIFICACAO DES:PESA .REALIZAM. . PARTICIPACÃO 

Subvenções· So_ciais 

Subvenções EconômiC:as •••••.•• 

!nativos ••••••••••••••.•••••• 

Pensionistas •••..•••.••••••••• 

Salârio-Fámília ... ·-·-· ,_,., .-•••• 

Juros da Dívida Pública ..•••• 

Juros de Empréstimos " ••••. ~ •• 

Contribuição de· Prev. Social.. 

Diversas Transferênc-ias Corre!!.' 

tes 

TOTAL. 

S .14. 3, ,Despesas com _Pessoal 

662.311.686 o ,43 
12.722.917. DOO 8 ~31 
·18. 7 41. 738:-322 12,24 

7.44S.ÍS_4.993 4,86 
1.471.607.341 o ,96 

5.151~175.354 3,3.6 
571. DOO 

5~225.9.3.3.501 3,41 

101. 760.491f.906 66,43 

153..182.358.103 ._l_OO ,00 

Como· se observa, tanto as Despesas d~ Custeio quantL. as 

Transferências eorrenteS abra~gem despesas com pessoal. Isto aco!!_ 

selha o exame separado dessas despesas, incluindo-se aquelas' com 

o· pessoal da administração indireta. 

De acordo __ com o TCU, 11oe dii'Spêndiás .:;om pescoaZ~ co~p:r.!, 

end5tndo Servido:res ~ivi'B e MiZita:res Ativos e as deseesas com Ina

tivoc~ Pensiofzi~tad~ SaZá:rio-Fami'lia~. C:ont:ri'l~uição de P:revidência 

sOc.ia'l,. e Au.ztZio Pune:raZ a Militar,. totalizaram Cr$ ....•....•••• 

112.?6E.E70.9?9,EO .. superando as despesas ve:rificadas no ez:erctcio 

anterior em 41,ZJ'I'"~ 

J::il!>,O demonstrativo dessas desp~sas: 

D!::SPESAS COM PESSO.I\1. - l9:·g, 

ESPECIFICAªO DESPESA_ REAL!ZADA 

Pessoal Civil .. ........ 21.233.594.767 

Pessoal Militar ........ 2.3.149.808.266 

lnativos ........... ,.... 18.741.7.38.322 

Pensionistas •• :.... •• • • 7.445.154.993 

Saiãrio=-Farnília .. ... • .• 1.471.607 .3Ú 

Contribuição de Previdên 
cia Social .. ~ .......... :- 5.225.933.501 

~flio FuneralaM:Üitar • 8.457.918 

Pessoal da Administ ... ação 
Descentralizada • • . • •••• .35.489.275.87]_ 

TOTAL ••'•··········· 112.765.570.9"i11 i .. 

-PART~~f!A® \fDo/. 0ROV1· 
5,~7 

6,50 

5,27 

2,09 

0,41 

O. montan.te ·~'cima tatribuÍdo =i Despesa com Péssoal da ~dm.!_ 

nistração Des·centra.1izad.l .... -estâ discriminado-confOrme o quad·.i-o· a sk. 

stuir: 

DESPESAS COM -p-ESSOAL- DA- ADMINlStMCÃO DESCENTRALIZADA 

EXE~C!CtO DE 1978 

DISCRIMINAÇÃO 

EMPRESAS FEDERAIS 

-~_Pessoal ········•••••······~· .. •··~·· 

ENT.IDADES FEDERAIS 

- Pessoal ..••••••••••• ~ ••••••••• • ••• · 

- Inatii.ros .••••••• , • , .••••.••• , .•..• 

- Pensionistas •••••...••••• , •••.•••• 

- Salâr'io-'Famflia ••.••••••••.••••• , . 

~ - Contribu.ições de Pre.vidência Social 

ENTIDADES ESTADUAIS 

--·Pessoal ••••••••••••• · ••.•••••..•••• 

- !nativos •••••. , •••••• ! 4 •••••••••••• 

·- P""nsionistas •••• : ••••• , , •••••••••• 
. ~.- Salârio·-Famt~ia ..•• · ••••. ; :. -•••••.••• 

~ !==on~ribuiçOes d.e~ Pre-y:idência .?~cia1 

FuNDÃÇOEs ·rNsTnuinAs P'ELél· PODER Pu
"BLrco 

- Pessoal .............................. . 

- !nativos •••.•• ; ••.••••••.••••.•• · •••• 

- Pensionistas •••••••• , ..•••••. , •••• 

- SÚ~hiO:..Farilília ........ ·• : ..... ~ .... 
- Contribuições de Previdência Social 

TOTAL 

FONTE: Balanços Ger-aiS ~a União - 197& 

5.14.4~ ·Despesas de Capital 

Cr$ 1,00 

DESPE~ REAL! ZADA 

VAL,OR 

6.776.HS.OOO 19,09 ' 

14.843.977.843 . 41,83 

99_1.3.0'5. 700 2. 79 
7.786.000 o •. o2 

285.6.53.000 0,81 
1.932 •. 213.00'0 5.44 

2.2.30.70.6~-513 6,29 

553.037.742 1,56 

104.2.06.249 0,29 
18.308:924 Q,OS 

145.5!6.o0o· 0,41 

6.157."714.100 17,35 
125.095. obo 0,35 

1.081.000 0,01 

5.853.000 ~.02 

1'.310.656.800 3.69 

,35.489.275.87~ 1on ;oo 

Confõrm~ o es'tabe.1ecido nO art. 12 da Lei n'~' 4 320/1.964, 

as Despesas de Capital ~ompieende1!t os Investimentos, as Inve:r sões 

Financ:eit'as· e as Transferências ?-e Capital. 

InVestimentos, nos termos_ do § 49 .do referido art. 12, 

são "dotações para o pZanejamento e a execução· dtt obra11~ inclusive 
as destinadas à aquisição de imóveiS· coniJid""erados' necsssárioe à 
realiZação destas Últimas~ bem eomo pa~a ·os p1'og:ramas ·especiais de 

t:rabal_ho~ aquis.içáõ -ae instalações .. equipa'?~ntos -e material. pcl"ma

nente e ctmst~t.uição _ou aum~Jnt:o ·dO capital de empl"esa.s -.ue não 8!_: 

ja'!_l de cal"áter comel"ciaZ pu financeiro".· 

De_outra·parte, o.j 59· do citado art. l:Z dispõe que I_n
versões Financeiras são dotações des-tinadas a: 

11I -;- aquisição de imóveiS~ ou be·~s de c_ap"ita'L já e~ ut.f 

Züação; 

II - aql-tisi,Çã;· de tituZos ·:rep:oesentativ_o; do capit::r.Z àe 

empzoes~s ou entidades de .quarque2" esbé71:e~ já con.!_ 

t-itutdas~ quando a' operação nãd. imporia' a~_m;,nto a e 
capÚaz;' 

III -. constituição ou aumen~o do capitaZ de· entidadee ou 

empresas que vis6m t;t, Objetivos come2"ciàii'S ou j"iita?! 

ceiros~ incZusitle' ope.rações banaá~ias ou d6 e~gu:::
ros". 

Segu:ildo o § 69, "~'ra~sfeiêt!.das de cap·ital consti-tuen "do 
tações para .-tnvestimin'tot ou 1::iiVIll'-t:Ees f.in.anceil"à~ qut~' outPas pes: 

soas de di'l'e!to !-·ÚbZico ou p~iva4o det>ani :r"eaZi.sa:r .. indepen-dentfemen 

te de con*rapl"estações. dil'eta em bimB ou· ~ezoviçoa.,. conetit~indo e; 
e as tl"ansferências auzt~ios ou contzoibuiçÕes .. 8Ggundo ·derivem ,di.re 

tamente d~ L<!Í. de O:rçamento ou de Z6i_ ,ggpe~it;:l:Z_ anttill"ior~ bs~ coni;; 
aa dota~ões para amozotiaaçãC ·aa dlrlida ·púbUca 1'. 



Março de 1981 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Terça-feira 10 095 

No exerci: cio de 1 978. as. Despesqs de Capital, :fiXada-S 
no Orçainento em Cr$ 120.S71.60.0.000,00,' totaliz:aram "na sua reali:ta' 
ção c·r$--l39.lOL624~~fs7 ,Oo. o qUe equiva~h a 39,U da ·despesa .oTç~ 
meniá;ria global. · 

EiS o demonstrativo. das· Despesas de capital· n9 exercício 
e a pal_".ticiPação percentual de cada it.em em l_"elação ao total:. 

DESPESAS DE CAPITAL 

EXERC!CIO. DE. T978 

InvestimentoS 

Cl>ras PÚblicas •••••••••••• · •••••••••••• 

Serviços em Reg;;,. de Progr-~ · Esp<> 
. cial .••• ~ ••.....••.•..•• _. ............ . .-~:- ~ 

EquiJ?amex:ttos e Instalaçõe~ ••••••••• ·, : .. ' 

~te:fial _P~te .•••• ~ ••.•.•• ·,' ••• • -•• :. 
Participação em Constituição oU Aunento 
de capital de Empresas ou Ent~dades In 
dus:triais ~ Agricolas ..••• ,_, . .' ••• • • •. -: 

'SUbtotaJ. ( 1 ) 

Inversões Financeiras 

,Aquisição Q.e 'Imóveis •••••••••••• ,' ••• ~. 
Partici~ação em Co'qstÚtiiçãO ou Aumen:ta 
de capital de l:npresas ou Entidades Co 
metciais ou Financeira; ···•~·········-; 
Aquisição de T!tulos Representativos de 
.Cçital de Empresas em Funcionamento • ~ 
Con:;tituição de Fundos Rotativos .•••••• 
ConceFsão de Emprê~t~S., •.•••••• ,", ••• 
Diversas Inversões Financeiras ........ . 

SUbtotal ( 2 ) 

. . 3.160.211.326 

15;248. 759.194 . 

2. 7~4. 095.046 

96Í .553.173 

4.58.5.287.296 

26.700.906.035'· 

28.239.02.6 

15.520.116.154 

17.092.1~2 

161.180.000 

671 .. 628.051 

' 9.7l2_.821.61B 

Í6.1ll.o76.961 

DESPESAS DE CAPITAL 

EXERC!CIO DE 1978 

DISCRIMINAÇÃO 

Transferências de ,-Capital 

.AmOrtização ..•••••• ~ ,' .•••••• : • •.••.• • • • 
~iferença de câmbio : ••••• , •••••• , , ••• 
Auxílios para Obras Públicas •• · ••••••• 
AuxíliOS para- Equipaptentos e Instala -
ções ••••••••• •'• •••••••••• ·~ •••••• ' ••• 
Awdlios ,pa~a M3.terial Pen11aneÍlte .••• 

Auxílios para . Inv~sões F'inanceiTa~ •. • 
~ttib'uições Diversas .••••• : •· •• · •••••• 

SUbtotal ( 3 ) 

DESPESA· 
l<EALIZ>\DA 

·5.206.704.766 

1. 015.051.771 
's.9-9I.3ss.ai1 

661.136.300-

17j.765.996. 

. .. 1o9~--~o2 .,eoo , :. 
1o: z.1;2~5. 218 

8~.389~641.862 

139.201.624i858 

FONTE: .BalançO_s Gerais da, União 1978 

l EM RELAÇIIO. AO 
. TOTAL MS DESPE 

SAS DE CAPITAl: 

2;27 

,10,96 

1,9Z 
. 0,69 

3,29 

19,18 

0,02 

11.1) 

o,_ol 
o,i2 

0,~8, 

6,98 

18,76 

Cr$ 1,00 

\ EM RELAÇÃO AO 
rorAL 0!\S DESPE 
SAS DE c,ou>ITAJ: . 

3,74 

0,73 

6,46 

0,47 
Ó,l3 

0,08 

50,4~ 

62,06 

100,00 

. 5.1,. S. Imposto Extr~-o:r:c;mD.entáriÕ 

··com eSta .·~ep.ominação, eXaild.D.a--Se a P*~~e da eXec~:u;io O!.. 
·ç_am.entãtia l_"~fex:ente ao ImpostO aob~a a P~oprieda@ "Ter~itOf:'i~l ~ 
ral.· 

lt ·sabido oue. de ac~rdo -cOm" o disPostO h.os a-rtie;os :n e 
24 da Cons·ÚtuiçãO~ .o mencionado i•posto ê d,e competii~cia. d~ 11niãÕ. 
Pe~teA~endo, poz:é~·. 'aos.. MU~i~íPios: o pr:oduto ·de sUa .a~r~Caci)lÇio~n~· 
que so refere ã inci:dência -do tributo -sobre os ill.ave.is situacl,Os e., 
st;iu .ter-~:itôr-io. . . . . 

'C.om base nesseS preceitos corist;itucionais, a Lei. n' ' •• · •• 
504. i:{e . .30.de. ~ov~mbro do l, 964.~ .~a.ltera.çSos poste-rioreS; di$ci

plin4 ~ matéria~. tendO a.tr,ibuí.d~ ao .JnSti:t_ui~ Naci.~nal -de{_ CóÍ.OJli 
zação. e Refo&_a Agrária -:-·-INCRA a arrecadação: D controle ·e· enti-"; 
ga ,cÍ:os rocur~os aos Municípios. pal-a-~ qua retêla a título" do r'emu: 
·ner~ç.io .dos "seM-iços: .adain~strativo~ 2Õ\ .daqu~la ·ar~eC&dação.~ '' d~s 
ti~dos -o~· restan~e.s--·80\·'âs·. P~~feit~a.s·'Mut.ticipaiS~ ·. . -

Desse modo·, .a. receit-a proven~entc do. mencionado.· tribUto 
não integra- a· Receit.ã' do .Tes'ouro·, .ruão que explica. a_ epta:raf~ :I!; 
Posto Ext:ta-orÇamentârio. . .. · 

No ex(}i~ício. d-e 1 978. sua az:l-ec:adaÇão som"ou Crf • '.: ..... .. 
480.503.676,0(), de .acor4o _s:om inf.ormaçê~s _dO_prõp;iO t~c~. · !.e8:i!.. 
tT-'ad'as no:R~iatôric da-IGF~~~ · . . 

pesse t.Qta,I· •. Cr$,: ·384.402 •. 940 •. e o_;. cox::r:e~pon_dentes aos 
80~. foz:am. entx:~s:ue~ aos· ~ic!pios. ~nqu~ntO. Cr$ ~6.100.7.36,00,f.2, 
ram deJ{tin'ados ãq~e1e In~tituto·. 

A dis.C~imina:çãq_.de-sses x:ecursos const~ do quadro a so·-=-

IMPOSTÓ TERRITORIAL .RURAL. 

Arrec8.d!l5,ão e· Ilistribuição' 

·unidades 
da · 

Federação 

Acre •••••••.••• ··••. 
Alagoas ............. . 
Aa.apâ ~ •••••••••• ~ ••• 
Amazonas .•••••••• ~ ... 

· Ba·hia ....... ." ••••••.• , • 
c~:rá .. ~ ·: ." ........ · .. . 
D,istrito Federal··.'.' 

Espirito Santo_ .• ·.• ·• 
Goiis · •.•••••••. • .•••• • 
Mar~nhio •• _. ••••• ·• ~ •• 
Mato. Grosso· ••• ; ••••• 
Min~·s Gei~is : ••••.•. 
Pari •.•••... · ......... . 

. ·:::::a·· .. ::~::~:::::::.:. 
-:~::~m~-~~:.:: :~.:.:: ~-~ 
Rio Graltde do ·Nori-e •• 

Íti~ Gr~d.~ do Sul ~. 

.ill.! 

P.refei tur_as 
.SOl 

536.16_4 

2ol06. 7ÓS 

,128~6-80 

326.478 

·13.600.806 
1.155.265 

334.062 

5.066:691 

17.2671,911' 

304,.928 

2.9. 011 •. 306 
. 5o •. 204.oo3 

249~020: 

4.988 • .540 ·. 

?-!-935.370 
'6,576.g02 .. 

605.301 

375. 7:02·' 

;8. 759 .• 681 

Rio de""':Taneix:o .•• ." ••• "-.,_ 1'1..:206.5~7 
~nd~nt~ .... ~........ \ -24~-6~0 .. 
Roraima •••.• :. • • • • • .. 59 ... 712 
Santã: C<itaT~nà ••• -.,. ......467 .476 
-São Paulo' ~ .. ,~~4·4-~-:.::.. , ~.930.4~~-
Se~S;ip~ ,, • ........... •• 1.898,,.606 

BRAS_! I, . ~· 

INCRA 

20\ 

1~4.041 

5Zi5'.6n 

. .32-...170 

81.619 

3.400. 202 

~88~ U6 
83.5],5 

l.zti6.673 

4.316.97.8 

76.232 

7.267.826. 

1:!.551 .• 001 
.62.2'55 

1.t47 •. 135 

!'3:'i83,843 

1.644,226 

15r.sz5 
!13,926 

.14-~6&9t920 

2 •. 801.632 

61,655 

1~929 

"13.616 .. 869 

,27.232.606. 

474;651 

915.100."736 

,.._ 

. .cr$ 1.oo 

TOTAL 
ARRECADADO 

6.70.205 

2.633.454 
160.850 

408. 097• 

17.001.008 
1.444.081 

4F.57"7· 

6.333.364 

n.su.s89 

381:160 
.36.339.132 

62.755.004 . 
31f.275 

·6 .'235·. 67~ 
69.919.213 

8.2c21-Í28 

is6.626 

469.62& 

75.449,601 

14.008,159 

. 30,8.27~ 
74.641 

18.'084'.345 

!36.16:1,~032 

'2.373.257 

48o~5o3.676 
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5.14•6• Fomaç:ão 'da Reserva Monetária 

O .f 4' , do az:t •. 21 da Cons ~i tu i ção ~dis'pÕe: 

"Azot. !l,-' .••••••• ~.:.. ·-· •.•••••••••••• • ••••••••.••••••.. 

§ lP t A tsi pcd~zoá d~sttna:t". a:· l"Gaei~a: 'dos ·lmpost~8 g·n!_ 

m":rados nC,s itenll" II " VI dutc fl.:rtigo -à formação 
de nurVas .mon,fttái>-iaa ou. dá capt'taz-Pcizod f-tnanciai11en-to 

'if• pzoogttcima de d8stH1.Vot.vi.mento sconôm-tco". 

O~ ·içostos referidos nesse dispositivo e eriul!l.erados nos 
ei.tad.Os itens II e VI, do art. 21 da C9ristituição, tes,pectivamen·
te, são ·'Os dtl Exportação e s-Obre oPeTa~ões Financeiras. 

A. destinação, assiin prevista Consti tuclonalmente, 
dis~iplin~da pelas Leis·. n's. 5.143, de ZO .de OutUbro de 
e~·pelo Decreto-lei n' 1.578, de· 11 de oútubi"o- d8 1 977. 

foi 

. 1 966 ~ 

ObServa o Relatório e Parecer Prévio do TCU que, verifi 
cada ·uma ,Péque:na divergên·ci~ noS valorês ~ti:í:bU.i'dOs ã· receita da".:" 

Q.uel_,s impostos, de Cr$ p.3044777.223.Ç4, e ã ~e$pesa.· de Cr$ ••. 
13.304-.767o236,18, di:f'erenc;a.·portanto, de Cr$ 9.986.86, foi soli 
~:l,tadó•"Ciselar-tcii:Uento ã InspetoJ;"ia Ger~l de Financ;as do Ministér'i; 
da Jazendi~· etija resposta consf.a do TeleX IGFF/83, ·de 26/..04/79-, ali 
transcrita. 

. Se~undo o _Relatório do TCU. a diverg~ncia de valores é 
illpUtada ã 'de.spesa relativa ao Pr~jeto ·n·,-··r.S8,9 - Formação da Re; 

serva Monetál"ia. 

O t~lCIX da t-GF-MF esclarece. satisfa~oriamente a ques-
ião.· ~nforaando que, a diferença de Ct:$ 9. 896 !8.6 decor.reu da conta
bili_zac;io, a.t:ítUlo .de· impost-o, das quruitias dê: Cr$ 9.110~92, pela 
ISF...;Sãó Paulo, e Ci-$ 875,94, pela. ISF-Rio de Ja.-1.Óiro, c.onsor..nte os 
osêla.recimentos també111 t-ranscritos no 'Relátório 4o TCU~ na pig. 
100. 

Fizei!Los o registro para ressaltar, sobretudo, a cautela 
o o escrúpulo daquela Co.Í-te de ContaS no ex~ da m~téria. 

5.14. i" Fundos de P{lrticipação e Fund~ Especial 

O art. 25 da Constituição, com a redaçio dada pela Eme!! 
da Ccinst~tuê:i0na1 n' -5;- de 1 915, ~stab.elece: 

uAl.•t:. 25, ~· Do pl"o4u~o da arrecadação dçs impostos" nlenciE_ 

n'a.Ços nos i tens IV -e V do ·artigo 2-1 ~ a Uni-ão 
distribui%'/%· 'llints por cento da,s formd.s seguintes: 

I - no~a pD:r ce.nto ao. Fundo de ParticiJ?açã~ dos Esto:-

dot1~ do Distrito:- Fcdcra"t e 'J'ezorit.Ório"t; 

II - no~e per çen'to ao Fundo de Participação dos Munic:f 

pios; e· 

III - doia_ po'z. cento ao Fundo Especial. que terá sua a.pU 
oação ~ég~Za.da em iei". , -

Assim, esses Fundos são ;forrilados pelo· produto da arreca
dação ·~os· ImPostos sobre a Renda.~ Proventos de Qualquer Natureza 
e sobre Produtos Jndus'~'i'ializa4.o:s, nas p:t·oporções ali estabele~i-
das. , 

Posteriormente. com o advento do ·Decreto-lei n' 1.4.34. 
de 11 de de::embro de 1 975 ~· foi criada, (:mtro da Sistemática 'do 

Fundo de Participação dos Estados. Distrito Federal e. Territôrios • 
uma .Reserva ESp~cial destinada exclusivamente aos Estaaos das\ Re
giões Norte e Nor~este, conf-orme o a.rt. ·19 do refe;rido· 'ne.c,reto• 

l~i,, t.n ve~Ús: 
"Azot:. 19'- Fica cri:ad.:Z :rcse:r>va do FundQ de Participação 

do8 Estados~ do Disttoito Fede~az c do·s Tcrri 
tórids~ a q~e se Z',eferc' "a-it~m 'r do artif}o 26 da Consti..: 

tuição~ na redação dada pe!a. Emenda ConstituciQnaZ 1'1;9 5_, 

de 28 de junho '4e 1 9'15~· destinada e~cluaivame;nte 
Estqdos das Re.gi;e.f!- Norta .e No:rdeste~ c_onstf.tu{da ppio: 

I - 101 d~s recursos do_ roeft~-zoido· Fundo_, nos e~ezoctc.;.os 
.d.e 1 ~?6 c _1 97?;. . 

ri . .:. 20% dos, re'o';.f.rsos menoiotfados no item anterior~ 

partiz> do ·e~ez>ctcio financeiro de :Z 9 '18,_ ·. inc2.uei

ve",, 
Posteriormente, de acordo com a Exposição de Motivos n' 

495/77 do Ministro de Estado Chefe: da Secretaria de Planejamento 
da Presi.dênçia da RePública, aprovada pelo Senho-r Presidente da 
RepÚblica, foi institui'da .a Reserva d~ Fundo Espech,l, em 1 978, 
f~rinada pelos 3'0\ do total dos r~cursos do re;feridb Fi.;.ndo. 

Estados, No exercício em exame, foi"am distribuÍdos i;I.OS 

Distrito Federal, Territórios e Mu:r;Lici'pios. ·a título de quotas
-partes .desses. Fundos e respectivas Reservas, 'l'ec,;rsos Ja ordem de 
Cr$ 30.197.698.820,00, conforme o dein'on.strativo a s~guir: . 

RJNOCS. DE PAimCri'AI;;o, .RJNDO ESPECIAL .E RESÉlVAS 

REGIOES ~ICAS . 

EXERCfCIO - 1978 . 

Cr$ 1 O!l' c 

DIS'l'IUllUI~ 
RE~IJIO 

TOTAL 
>mrB NO!IDES!'E SU!JESI'S Stn. ~ 

!Hl 
RlNDO DE PARriCIPACl(O DOS ESI'ADOS. DO 

&61.141.794 DISI1U10 FEDERAL E 'reRRITilRIOS . 1.486.978.677 5.067.100.321 1.933.958.322 1.376.611.698 10.725.79D.Sl2 

fH! RESERVA NJ fUNDO DE PAIITICIPAÇIIQ DOS 

~~ ESI'ADOS, Disr. FEDERAL E TERRiTORIOS 467.901.210 2.092~463:689 - - - 2.560.364.899 

!i 
RINDO ESPECIAL 4.81.129.647 1.714.175.473 154. 735.~Q3 ' 21.759.632 45.937.001 2.417. 73C..916 

RESERVA: DO RINDO ESPECIAL · 68.150.000 981.620.000 _J.38.8S4.000 11.500.000 7. 500.000 1.207.633.000 

SOMA . ( 1) 
- 2:so~.1s9.534 9.855.368.483 2.227.547.485 1.409.871.330 914.578.79S · 16.9ll.52f.G27 

RJNDO DE PARr_ICIPACl(O. lXlS ·14JNIC!PIOS 
ll2:zz6.977 

~ 
-'CAPITAIS 2~5.774.314 '688.3],7. 548 1'l4.061. 761 118.2.34.971 1.323.615~571 

~o[AR'J'ICIPAÇI(O DOS 14JNIC!PIOS 

~ 
432.136.338 4.212.315.463 4.008.493.749 2.478.785.635 815.826.438 11.957 .55? .623. 

~ 

~- SOMA (2J .. 677.910.652 4.900.633.011 4.1S2.555.510 2.597.020.606 929.053.41S '13.286.173.194 

lOTAL. (" 2) 3.182.070.186 14.756.00.1.494 6.410:102.995 4.006.891.936 l.B42.632fÚo 30.19'7 .698.&21' 

. ~- la. ~petona Geral de Controle; Externo .i iGU 
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Em relação. especificamente, ao Fundo de Participação. 
dos Estados, •Distrito Federal e Territórios. Ft:indo I;:special .e Re
servas. é Da">tante ilustrativa a discriminação abaixo: 

fUNDO DE PARTICIPA@, FUNDO ESPECIAL 1; ~AS 

DIS11UilUIÇi'(O AOS ESrADOS, DISTRITO FEDERA). E TERRrr6JuOS 

EXERCICIO - 1978 

REGIÃO 00RT.E 

Acre •••••••••••.••••••••••••••••••••••••••• 

Amapã ················~·-········-··~··•*'"''' Amazonas ................................ • ••• 
Pará ........................................ . 
Rondônia ••••••••••••••••••••.••••••••••••••• 
Rora:iJna ..................................... . 

SOM A ( 1) 

REGIÃO ,._'ORDESTE 

Alagoas .................................... . 
Bahia ••••••••••••••••••••••••••••••• -••••••• 

Cearã o··········-~···-·················~···· Fenlalldo ·de Noronha •••••••••••••••••••••••• 
Maranhão .•••••••••••.•••••••••••••••••. ~ •••• 

SE~~.~~::::::::::::·:::::::::::::::::·::::. 
.Rio Grande do Norte ........................ . 
Sergipe ·············.~·o•••••····-·~········· 
SOMA (2) 

220.360.042 
164.719.620 
290.033.660 
427'. 780~675 
:!.78.409.365 
205.675.315 

1.486.978.677 

523.469.405 
1.329.675.426 

807.149.410 

547.870.069 
421.455.-589 
645o883.253 
34~.826.692 
322.676.475 
323.094.002 

5.067.100.321 

11.3.009.749 135.39.3.267 

141.2'24.345 '152.:,U7.426· 
213.667.116 ·193.418.954 

467.901.210 481.129.647 

168.741.505 125.722.320 
353.0ll.343 217.596.323 
219.043.162 ~69.241.584 

280.995 • .353 362.660.538 
219.991.966 169.241.582 
336.122.105 142.646.478 
177.086.105 217 .596.~23 
168.897.068 164.406.110 
168.575.082 145.064.215 

2.'092A63.689 1.714.175.473 

FlJNOO DE PARTIClPAÇi\l?, FUNpO ESPECIAL E RESERVAS 

DIS11UilUl(;ÃO AOS ÉSTADOS, DISI'RlTO FEDERAl E· TER!UT!lRIOS 

EXERC!CIO - 1978 

22.800.000 
1.500.000 

16.300.000 
24.750.000 
1.300.000 
1~500.000 

ôS.l.SO.OOO 

S.3:3oo.ooo 
12.985.000 

156.406.000 
1.800.000 

32.000.000 
58.000.000 
64.000.000 

435.000.000 
143.500.000 

23.838.000 

981.629.000 

l'JNDO DE PARTICIPA RESERVA 00 .FUNDO DE I 
(;,1:0 DOS ESrAOOS, DlJ "PART!CIPAÇO DOS ES 
DISTRITO FEDERAL E TADOS. OODISTR.lTO F'B" 

RESERVA DO 
FUNDO ESPECIAL FlJNOO ESPECIAL 

RPGIA<l SUDESTE 

Espírito San'to ············~················ Minas Gerais •••••••••••••••.••••••••••••••. 
~o de Janeiro ............................. . 
São Paulo o ....................... ·•·····•••· 

$0MA (32 

Paraná ••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••• 
Rio Grande Ao Sul •••••••••••••••••••••••••• 
Sant;;~: catarina •••••••• ·-·· •••••••••••••••••• 

SOMA (4) 

REGIÃO WlrRD-OESTE 

~~i~i=~.:~~.::::::::::::::::::::::::::: 
Mato Grosso .............. o .................. .. 

SOMA (5) 

~OTAL (1+2+3+4+5) 

TERRITOR!Cl< DERAL E TERRITO!udl" 

224.203.8~5 
971.596.055 
392:.546.256 
345.612.176 

1.933.95~.322 

731.785.900 
3ss.gso.658 
258.875.;40 

1.?.76.611.698 

83~0,58.415 
493.959.939 
284.123.44.0 

861.141.794 

10 .. 725~7'90.812 2.560.364.899 

FCM'E; la-- Inspewria Geral de Controle. :externo - 'l'CU 

154.735.163 125.000.000 
8.354.000 
3-500.000 
2.000.000 

154.735.163' 138.854.000 

s.ooo:ooo 
2.500.000 

21.759.632 4.000.'000 

21.759.632 11.500.000 

29o012.843 3.500.000 
l6o924.158 4.000.000 

45.937 o001 7.500.000 

2.417, 736.916 1.207.&;3.000 

Cr$ 1.00 

TOTAL 

491. 56S. 058 
166.119.€20 
599.875.431 
85!?.616.7<15 
179.109.365 
207 .• !.75.315 

2.504.159.534 

67L233.230 
1. ~13. 263.092 
1.351.8-10.156 

1.800.000 
1.223.525.960 

869.489.137 
1.188.651 .. 836 
1.175.509.120 

z:~.o~79.6s3 
660.5íl.299 

9.855 .• 3M .• 483 

TOTAL 

503.938.998 
979.950.0.55 
396.046.256' 
347.612.176 

2~227 .547.485 

736.785.900 
388.-tS0.658 
284.634.772 

1.409o871.330 

83.058.415 
526.472.782 
30.5.0-1-7.598 

914.578.795 

16.911.525.627 
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:;.14.8, Fundo PartidáriO 

A propósito desse Fundo, convém tt:anscrever as observa

çõ.es constantes do Relat5r~o e_ Parecer Prévio do Tribunal de ·Con

tas da União: 

"O Fundo Pa;zotiaária,_ ·atoi.ado pela Lei n9 4.4?0/65 e inst:f. 

tutà.o na Lei n9 5. 682., de 21 de ;iutho de 1 9'11, destina-se a pl'eB 

tafo assistência fi.naneeiz.a aos. Partidos PoUticos. 

Constitu.Cdo das multas e pena,Zidadea apUcadas nos te:t'
moB do Código Etei'toraZ e Úis aone::caa; de doações particuZal'ea e 

dos recursos fi.naneeiros que Zhe forem destinados por Zei em oa:rá

ter pe:r111anente ou eventual.~ tal Pundo provê ao atenâiminiO dl<l :fi 
naZidades especificas, quais· se;j·am a mamdenção ·das aedea e eerv.f. 

gos doa Pazotidos~ a propaganda dou.tzoiná~ia e poZttica, o aZistame!l. 
to dos eZeito;zoea, 1.1: e::cecuç.:io da.s eZP.içÕe.fl R a: ftiiidação ·e manuten-:
ção- da cursoS de difusão da dOutrina partidá%'ia, edt~daÇâo- ot'vi"eã~ 

formação e C:zrierfeiçoãmen~o de tu:'nrini<:rtradorea municipais e alfa:be.

ti.zação,. sendo vedado o pagar:ento de peaeoaZ a qualquer t{tulo. 

Os recursos são diatributd<>s aoa Diretqioios Nacionaie 

dp.a Partidoe, sendo 20% para Ei!ntrega em partea iguais a 80% de· fo'E... 
·Ma p:ropozociono-Z do tlÚmer>o. de mahdatárioa que ti~e:rem na Câmara dos 
Deputados, tendo pol' baee a filiação partidlí.:ria que eons.ta;. 

dip'tomação dos eandidatos e"Z.eitoa. 

Da quota ~ec«bida, os Di:retórios Nacicmail! distribuêm 

SOS: aos Di-l•etórios JtegionaiS, pl>oporcionatmente ao númezoo de repr!. 

sent;...;ntea que cates dispuse;r>ern nas Aasemb~éias Lagistatilias, Cg~<.c:l. 

mente caZ.uutadas com bace ·na fi~iacão pdrtidária··que constar 

diploma~ão dos candidatai eleito8. 

Cada Dizoetó:rio Reg:lonal dist:ribui 60% aos Dii'e1rÓrio8 Ml(

niaipais, P!'opo:rcionalmente ao l"lÚrnet>o de legendas federais que o 
Pal."tido obteve em eZeil(ão an:tsr-ior em cada Munic{pio ou em unidade 

ttd"'lnietrat-itla .a ,al-e(' equipat'aâa. 

Os Diretôrios Naci-onais, .. Regionais e Municipais pxoe.stam 

t!onta$,. anua"Zmenta, ao Tl.'ibunal de C~:~ntas aq Un,iãO, ·da. apUcação 

dos raoursos do Fundo Pal"ti.dário recebidas no a:z:erc-tcio anteriol', 
cor intarmi:.i~o· das Comiasõas E.:ecutivat~ Nacionais_," 

O movimento dos créditos do Fundo, Pa-rt5dârio, no exe-rtf 

cio de 1 978 • em termos de recursos do Teso~ro, ·apresenta a segui!!:. 

te disCriminação: 

Dotação OrçameÍltâr:ta '( Lei nt 6.686. de 6/12/77 ) .•• , 110.000.000 

Crédito Suplementar (Decreto nt 82 529._, de 30/10/78) 12.000.000 

Crédito Autorizado:· ••• , .................................... ·122.000 .. 000 

Despesa •••••••.••••••• ~ .. ·~····························· 112.ooo.ooo 
Saldo do' Crédito '10.000.000 

5.151 Confronto entre Rec~ita e Des-pesa 

Concluindo toda esta parte referente ao exame do Orça

mento, aprovado pela Lei nt 6 486. de 6 de dezembro de 1 977, P!, 

ra o exercício de 1 978., _devemos comparar, em números globais • os 

valores correspondentes i re.ceita e de;:opesa, como faz o Relatório 

da IGJ;=-~F •. 

!!m primeiro lugar, com relação à Receita Estimada e ã 
Despesa AUtorizada, não ocorreu deficit, pofs aquela e esta apre

sentaram o mesmo valor, ou seja, Cr$ 322.000.000.000,80 ( trezeg_ 

tos e vinte e dois bi·lhões de cruz.eiros ) . 

A execução· orçamentãria, entretanto; foi superavitãria, 

no significativo montante de Cr$ 1.7ó4."409.707,00 (um bilhão, S! 
tecentos e quatro milhões; <rUatrOcentoJi e nove mil. setecentos e 

sete cruzeiros ) , assim demonstr_ado: 

C-r$ 1,00 

Receita Arrecadad(l ..•..••••••.••••••••. •••. • • • • • 357.7 04. 7&0 .142 

Despesa Realiz.ada . . . •••••••. ....... ....... ••••••• 356.000_.370.435 

SUPERAI/IT , .•••••••••••••••••• -.......... . 1.70!1.409.707 

Este resultado da execução orçamentãria ê explicado P!. 
la realização da receita .acima da estimativa e da despesa abaixo 

do limite au_torizado, conforme demonstrad~ a $eguir: 

Cr$ 1,0~ 
Receita Estimada .............................. .- •• 3Z2.ooo.ooo.ooo 

Recelta Arrecadada ............................. 357.704.78u.l.;z 

RECEITA A MAlOR ............... ~........ 35.704.780.~ 

Cr$ 1, 00 

Despesa Fixada + Créditos Ad,icionais •••• , , . • • • • 359 .1~~ .. 985.185 

Desp~sa Re:~lizada .............................. , • 356.000.370.435 

CR.SDITOS NÃ.O UTILIZADOS ••••.•. ~ ••••.• ~.. 3.153.614.750 

Sa~ienta o Rel:atõrto da IGF-!-~F que, no total da despesa 

realizada da ordem. de Cr$ 356.000.370.435,00, inclui-se o valor 

referente Ss deSpesa·s empenhadas e não pagas no exercício. no IDO!!:. 

tante de Cr$ "!.883 .267.040,00, contabilizadas como Restos a Pa

gar, assim demonstr11das: 

Cr$..1.00 

Despesa ra:ga ···············~·······,•·········· 348.117.103.395 
Despesa Relacionada em Restos a. Pagar ......••. 7.883.267.040 

TOTAL DA DESPESA REALIZADA • ........... 356.000.370.435 

:S importante destacar que, não obstante o resultado S.!!, 

peTavitârio da execução or'j<amentãria, tendo em vista que, com a 
abertura. 'de crêdito·s- adicionais, a despes~, originalmente fixada 

em Cr$ 322 .. 000.000.000,00, como se viu. foi e_levada para Cr$ •••• 

:359.153~~85.185,00, o que, comparado com a receita inicialmente 

estimacla nos mesmos Cr$ 322.000~000.ooo.oo, fazia anteveT um dê
ficit presumível, da ordem de Cr$ 37.15:5.985,00., 

lsto não ocorreu, repita-se, pelas razões ã.cima apont!. 

das e demonstradas. 

A seeui:r, encerrando ~S. te capitulo .de nosso Parecer, 

presentamos um quadro discriminativo do .Balanço Orçamentário do 

ex.erdcio· de 1 978: 

B.I\LANÇQ ORÇAMENTÁRIO 

EXERC!CIO - 1·97~ 

DESPESA 

T!TULO FIXAÇÃO EXECUÇÃO DIF:EREKÇ.-\.S -

Crêdi tos Orçamentãrios e SuPlementares 354.752.969.235,04 351.600.084.447,25. 3.1.52.884.837,79 

Créditos Especiais •• • •••••• ....................... ••• ••• •• 4.401.015.900,00 4.400.28s .. g.s7 ,95· 729.912,05 

SOM A ··~········ .. ······-~-··········· j 359.153.985 •. 18.5,04 3S6.000.370.43S,20 - 3.153.614.749,84 

supERÁvIT ......... -.............. I 1.704.409.707,24 + 1.704.409.707,24 

ToTAL ........................... -~ .. ~·-···· .I 359.153'.985.185,04 357.704.780.142,44 1.449.205.042,60 

FONTE: Balanços Gerais da União - 1978 
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BALANçO ORÇAMENTÁRIO 

EXERC1CIO - 1978 

RllCEI.TA 

T!TU!-0 

RECEITAS: CORRENTES ....................................... . 
Receita Tributãr:ia ........................ _ •••••... 
Receita Patrimonial .............. ····-· .................... . 
Receita Industrial •.• :~························~-
Transferêncl.as Correntes ................ ; ............... . 
Receitas Diversas .......................... ." .. : ... . 

RECEITAs~n.a.-CAPITAL ................... , •••••• , ...... . 

~~~;~~~i~- ~= ~~~~i~5v~;_;·;· Í~6~~i; ·:::::::::::: ::: 
Amortiza!ião de Empréstimos Concedidos .••••••••••• 
Transferencias de CaJ:!ital .......... ~· •••...••..•.••. 
Ou.tr.as Receitas de Capital ............... ~ ......... . 

S O MA •••••••••• •••••• • •· •••••• •••••• •• 

DSDIC'IT •••••••••••••••••••••••••• 

TOTAL 

FONTE: .Balanços -Gerais da União - 1978 

VI • BALANÇO ~INANCl!IRO 

De acordo com o art. 1Ó3 da Lei n 9 4. 320, de 1964, 

o "BaZanç:o ·FinanaBil'o dsmonst~a:roã·a' rotu!eita. e a dttspesa o:roçamerJt§. 

rias bttm aomo OtJ ~tlc:ebimt~ntos t1 os pagamentos de natul"eza ttztzoa

-.?l"i;rame~tária cor.ju.qados com oa saZdoR em espécie pl'ot•anientes d::J 

e:el'clcio antePioZ"s e os qua tJB tl'ans-fBl'Bm pal'a o e:r:azoaicio 
gulnten. 

Nesse s_~ntido, cabe apresentar, i~icialme~te, · as 
operações de tecei ta e despesa e os saldOs de· ~xercício, que -re
fletem o movimento das contas do Te·souro Nacional". conforme a si, 
gpinte discriminação: 

------------------~.7,~tD·~~,~.--------------~ 
T tT U [;0 

~-r~ til~.:..~,. 
IIK:tiUTdbutSrla ... ., ......... . 
lli:aita htrilo>rd4l ••. , ......... . 
.....,itll lnJun<iat •••• ,, .. ,,,.,,, 
fJar>l!cri<lc.lasCorrt:lltcls • ., .... .. 
llocolh""Di""tP$ ••• .,. .......... . 

-~ 

4S7.2Í4.!i44.4I5,41 
717,610.:WS.61S49 

7t:·t:}:~f·: 
1t~N~~·ll 

4.137.5-4l.SU,$3 
411.!1-42.41S6;! 

1.Ul.Z67.039.U 
zl!7m.l~s.H 

~U.694.Sf>O.Sl7,SS 

1.174.9SS.29l.UI,9Q 

7SL.161.S66,70 

4.SS6.4a4.D7S,:l 
on.a?a.s99,79 

lli.OOO,OO 

3S7.70-1.7ao.ln,o~-~ 
9.5-4S.l5l.7l0,?73,Pll 

2,SU.499.4l7.842,2S • 

zD.2.t~t.S2l.oto Is zu·st9.7D6.~(l(; a1 

n.627.B7&.0l1,()6(.,n 

PREVISÃO 

3'21. 99JJ. ao o. ooo, ao 
2.89. 098.7 50.000 '00 

5.475.000.000,00 
59.5_00.000,00. 

u: .1oz.ooo. ooo, ao 
9. 21)4-. 750.000,08 

10.'000.000,00 

1.020.000,00 
1.660.000,00 
7.180.000,00 

140.00,0,00 

EXECUÇJIO 

353'. 694- 5_66. 53? ,58 

309.624.449. 873 ,43 
S. 983.336.246,12 

85.841.013,69 
24.135.852.971 '52 
13. 8'65. 080.432.22 

4.010.219.604,86 

3-~~t ~~~:~~~ :~~ 
3.39L065,31 

DIFERENÇAS 

+ 31.704.560.537,58 

+ 20.525.699.873,43. 
SQS. 336. 24ô, 77. 

+ 26.341.013,69 
+· 6.033.852.971,52 
+ 4.610~330.432,22 

+ o;f..OOQ.2l9.604,86 

+ 3.500.000.000,00 
+ 505.27:?.889,4_5 

.+ 1.731.065,31 
7 .180o000 ,bO 

395.650;10 

szz.Ooo.ooo.~oo,oo 357.704.780.H.Z,44 + ss.704.7SO.H2,44 

37 ... 153.. 985.18 5. 04 -37.153.985.185,04 

359.153.985.185.04 357.704.780.142,44 - 1.449.205:042,60· 

~ 
DISCRIMINACÃO ~ DESPESA 

·orçamentária........... 357.704. 1'80.14~ 356.000.370.435 

Orgãos Adm. Descentral. 9.545 .• 15:;.730.771 g.,48C.9!J5.523.949 

Extrao.rçamentãria •••• , , 2, 513. 49~. 817. 842 Z. 501.468. 416.363 

5O MA .'.... 12.416.358.328.758 12.338.374.310.747 

Saldo Exere. Anterior.. 211.5.l9.7Q8.908 

Saldo' p/Exerc. Seguinte 289.·503. 726.919 

TOTAL ••• 12.627.878.037.666 12.627.878.037.666 

O quadro a seguir apresenta .todo o desdobrament.a 
do Balanço Financeiro~ no e:xerc1cio em 'exame: 

T !TU LO 

IÇ.\'L-:IIÍI<IA 
..:~lsl.aiva ••••• 
ludl~i~rl.\ ................... . 
\dloin.i~<. c PI"""J....,.to . 
\l:tl<l!i<ur~ •••••••••••• , ...... 

=!~~·~·s.;c:·~ii=:::· 
loSCfi\'Olv...,ni<>•Ro-Jl~ ......... . 

iolo>cao;:ioeMtun. ....... i;::::::: 
'i~~:::· 

~~~i~..ilii·,y;:·i.;di;~;~: :: 
~~n•es r~~;r~ 
o._.cros ....................... . 
Cn:<J<r.(:s ....................... . 
:at!.a.l<oAuti~easfe<lcrais 
lln·Non:s ... . 
Cl'cJoreo .......... . 
!sudos~~ldpios 

~1~ii~~;:::~::::;;:.:::.:: .. 
~~~:::::::::::"" 
~;~~~f-i!~ 
Wtosaht:ll' 
""'.J'"'"c. 

90S.99~.Z39.149,06 
J9t.5-44.086.S09,~9 

7~:~:;~Ni 
t1:~:t~~·~~ 

5.!m.~&7,9U,40 
l.llii.773.Jll67 

l.lOI.SM.lZS.65a.ss 

749.642.971,44 

17.§71.241,)7 

7.ll<:.7U.Z30.07 
77a,6U.,20Cl,d 

J.U!.lOO,OO 

_J;S6.G()0.370.4J5.2[ 
~.4a~.90S.S2J.g49,ll 

2.S01.466.U6.l62,7G 

n.za2.Sl5.2S~:46 l82·5m 71~.019.50 
l2.~27.Ma,ul7,0<otl,71 
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Por outro lado, a Despesa, discriminada por Funções, pod_e ser assjm visualiz:ada: 

~ :TRATIVO DA DESPESA REALIZADA i'UR FUNçO~S 

EXERciCIÓ - 1978 

~=~uf~ti;f:.: :':::: :}: :::: 
03-Adlidnistração e Planeja-

mento .................... . 
04-Agricu.ltura ••.••••••• , •• 
OS-Comunicações .•••••••...• 
06-Defesa ~acional- e Segu-

rança PUÔlica ........ : • •• · 
07~Desenvo1viment0 Regio-

nal ••..••.•.••••••••.••• 
OS-Educação e Culwra ...... 
09-Energia e Recursos Mine-

OJSTEIO 

oornos 
UISI'EIOS 

lNVERSOES 
FINANCEIRAS 

TRANSFEl!ENCIAS 
DE 

CAPITAL 

. 1.761.478.650 634.449.715 143.0'59.902 12.500.251 377 .sn.oo6 696.885 l7 .aos.ooo 
2. 725.003.239 492.866.156 29.039.661 556.336 111.929.120 585.629 ·98.500.000 

3.9?.$.428.357 · 5.38-9.071.475 2.939.626. 741 14.260.267.287 13. 703."018. 7.89 3.S:U.450.4,2011S.529.258.676 
1.2.t8.556.185 431.895.240 1.646.021. 909 5.885.889.862 1.176.022. 7Z7 69.996.481 2.897.009.555 

873.688.066 72.441.440 224.464.385' 92.313.000 21.651.263 '5.733.707.520 -

23.392.932.770 '6.298.630.520 1.270.234.454 1.042.833.654 3.246. 7!;17 .315 . ll,-.862,d731l.IU?.:,890.912 

103.867.298 79.853.280 2.193.542.624 18.665.878.747 181.275.752 - 21.502.002.612 
3.725.663.866 5'38.417.986 15.917.382.723 11.414.793.38.5 779.362.064 160.000 2.713.539.186 

Crs 1.00 

·'I' O TA L 

2.947 .56,2.409 
3.45$.-1-90.141 

62.276.121.745 
13.3"35.391.959 

7.018.2.65.674 

37 .069.-zsz.Ogs' 

4Z.1'26.-I-ZO.Sl3 
3"5.089.319:210 

rais •••.••....•••••.•••• '297.315.948 951.424.910 93.761.976 156.479.4,34 .3.048.097..356 .1.144.997.241 8.889.668.705 14.581.745.570 
lO-Habitação e Urbanismo ••• 
11-Indústria, Comêrcio e 

4.044.672 6.116.000 59.832.000 1.056:057.750 · 37.000.000 2.3.67.044.659 3.530.0S5.0Sl 

24~.370.907 261.507.378 178.517.-883 864.744.963 ~?o;~:~~~-:~;~ 3.276.220.720 522.973.341 7 .422~.0:59;457 
827.317.000 1.165.911.938 14.590.00t! 356.035.320 20.3158_.000 2.465.012. ?.ll 

2. 77:.-. 730-.562 1.041.397. 733 2.098.067.277 ~-~~J~~:m ~~~: ~~; :~~~- . 
94'3.685 ,.612.562.904 11.396. 90Z .078 

1.305.829.058 737.311.563 104.711.694 25.714 •. 717 36.011.716 2.532 • .:.69.610 

Servi'ios ••••••••• -••••••• 
12-Rela;;oes Exteriore~ ••••• 
13~Saúde e Saneamento ....... . 
14-Trabalho •.•••••••••••••• 
15-Assistênc:ia e Previdên-

cia ............ ,. ••..••••• 193.560.04Z 386.319.844 35.705.902.801 12.057.993.113 3.179.301 271.050 75.984.000 "46.423.2!0.151 
16-Transporte ............... . 1.003.661.086" 746.440.592 7.817.127.917 16.141.504.499 ~ 440.915.379 12.264.002.139 25.314.400.596 63.718.0$2.208 

T OTA 1:. •••••••••••••• 44.383.403.034 l~.Z32.984.-'l42 68.382.167.947 84.800.190.156 26. 700 •. 9Ô6.034 26 .. 111.07"6.960 86.389.641.862 356.000.:570.43:5 

FONTE: Balanços Gerais da .União .;.. 1978 

O RelatÓrio e Parecer P:i-éVio· do Tribunal,·dc Contas 

da União traz. a especificação das· despesas realizadas por p"i-ogra

mas e projetes. Destacam-se, por sua importância e pClo volum~ 
de recursos movimentados, os seguintes: 

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E PRQJETOS 

-1978-

PROGRAMA_ DE INTEGRAÇÃO NACIONAL-PIN 9.290.671.467 

- ~poio a Projeto de Desenvolvimen-

to e Integração ln-ter-Regional 

( Contribuição para o PIN ) .. ... • 9.290_.671.46-7 

PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TER

RAS E DE EST'tMULO Ã AGROINDOSTRIA 

DO NCFTE E DO NORD:S~TE - PROTERRA.. 6 .. 192. 767.129 

- Apoio a Projetos de Desenvolvime~ 
to e Integração lnter-Regional 

(Contribuição pai-a o PROTERRA ). 6.192.767.H9 

PROGRAMA A CARGO DOS ESTADOS E MUN.f 

CtPIOS •••••••••••••••••••••• ·..... ... 214.822.153.348 

- Apoio ao Desenvolvimento Econô"m! 

coe Social do Acre ••••• ,......... 10.000.000 

- Fundo de Participação dos. Estados, 

do Distrito Fede.ral e do's Territ§.. 
rios .............................. ~. 7.700.128'.gl.2 

- Fundo de Participação dos Municj_.. 
pios ••• ." ........................... tO, 253.379 •. 274 

- Fundo Especial ................... · ..... 3.858.645:~62 

DI!SENVOLVIMENTO DE MICRORI!GIOES •••• 

- Projeto a cargo da. Superin:ten.dê_!! 

ci& da Zona Franca de Manaus ••••• 

... Projeto a:c•r&o do TerritáT.t~- F!.-
deral d6 Rondônia ••• · .............. ,..·. • 

6L4.00.0_00 

122.400 .• 000 

- Apoi,o ao !?:!"ogr.ama. de Descnvolvimen_ 
to _dO .. Vale do São FranciscO ••• ~·· 

PROGRAMAS INTEGRADOS_ •••..•••••••••• 

- Projeto;;' a çargo dÓ Depal-tamento 

Nac_i.onal de Obras Contra· _as Secas 

- _ Pr~j e to a cargo do Departamen:to N.!, 

.Cional de Obras de Saneamento •••• 

- Projeto a cargo da Superintendên. 
ciâ." dO Desenvo1V"imênio do Amazonas 

- P:tojet<:t a cargo da Superintendên
cia do Desenvolvimento do Nordeste 

- P.rojeto .i cargo da Superintendê_!! 

cia da Região Centro-Oesty ••••••• 

- Projeto a cargo da Superi,ntendêri 
cia do Desenvol\r~to da Re_gião ··sul 

-Cota-Parte dos Est.ados, D ... F. e Te.!:_ 

ritôrios do Imposto Onico s/Mine-

sr.oo·o.ooo 

4.?.-_poo. 000 

8.000.000 

n.:roo.ooo 

50.000.000 

10.300.000 

15.315.000 

rais..... •••••••••• ............... 1.979.828.543 

-Cota-P.a::rie dos Ml,ll1idp1os · ·do Im-
posto Unico .S/M~nerais........... 574.868.730 

- Fundo de Des~_nvol vimento de P-r.E_ 

gra111as Inteirados.-~········;~.... 60ó.ooo.ooo 

-: _ Progra"D!a Especial do. Norte . Z::lum~ 
.nense •••••••••••••• ~·············· 220.00.0.000 

..:.-Programa Especial da Rég~ão Geo_! 
conõmic"ã de Brasília •••• ,........ 180.000.000 

-· Prog!atna de DesenvolvimentO dOs. 
Cerrados - POLOCE~TRO •. • •• ; •• ••••• 8&0.000.000 

- Apoio a_ Projeto de De~envolv:l.men-

, to Regional .... ~ ............. ~ ••••••• •. 
·- Programa de D~se;nvolv'iment'o do Oe!, 

_47. 962_.621 

te do Par::nâ ............ • .••• · ...... • . It.o.ooo.ooo 
- Programa de Dest:nvolvimento da R!_ 

. a;ião da Grande Dourado .......... .. 

- Desenvolvimento do Delta do Pa!. 
'naíba·~ ~ •• ··-· •••••••••••••••••• ~ •• 60.00Ô.OOO 

- ~po.io a Projet.os de DeseD.volvi!IJ:.e-.!!,· 

t.o do .Setor Agrí~ola ••..••• •·••... .... • 102 ... 000.477 

.,.. 'FUnclÕ Federal Aa:ropec:uiri.o;,~~ ~ ·.;.;~ ... ·· 441 .. 746 .. '0.06 

5.443.721.437. 
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ENSINO SUPERIOR 

- Administração Geral ••••••• ·-· ••.•'•, 
- Edif~cações PÚblicas~ ..•••...•••• 

- Assistência Financeira .•.•.•••••• 
- Estudo e Pesquisa Econ&nico-SoCia~s. 

- PesquiSa Cieilt!fica ••••.•..••.• •· 
- Ensino de f!-r=:u:luação., •• ~ •••••••• , 
- Ensino de Pc3s-Graduaçio •• ~ •••••• , 
- B::rc.tensão_ Univêrs.itária.,;.,. •• ~ • .'. 
- Campus. Universitâri'O .............. . 
- :Ensino de ~rta Duração ..... o ••• · •• 

~ Treinamento de Recursos Hum·anos .. . 
- C~operação Internacional .......... . 

- Assistij~cia Médica. e Sã.H.itâria.,. 

NORMATIZA~O ~ FISCALIZAÇÃO DA. AT!_ 

VIDADE EMPRESARIAL ••••••••• , ...... 

- Cadastro :Nacion.al' de Emptesa~ Me!.. 
cantis ................. , •.••••••• , 

- Apoio a Juntas COJ::C.c-i'ciais Bstad.!:! 
ais e ·dos TerTitôrios ..... ; ••• .' ••• 

-:- Manutenção Cia Ju~ta Comercial do 
Distrito Pederal.; ••.•••••••• : • ••. 

- Fiscalização dO éumprime:nto da Le 

gislaçcÍo MetrOlógiCa •• ··, .•• : ••• :.:-: 
..:. Coordena~ão e· AdministraçãO do Re 

,gistro do ComêrCio e Ati~idades.:-
PROTSÇ/í() AO MEIO-AMBIENTe ••••••• ;. 
- Projeto a c·ario do Departamento N,! 

cional de Gbras de Saneamento •••• 
--Projeto 'i. Cargo '·do Governo do Dis 

trito Federal •••••••• .: •••••••••• : 
- Preservação Ambiental •••••••••• · •• 

- COord~nação. e Manutenção dos Se!:, 
viços Administrativos •••.• , ••••••• 

PREVIDENCIA ••••••••••••••••••••••• 

4.9,01 •. 195.821 
6·1.o0o.oóó· 

233. 124· •. oó·o 
10.411.800 

.,17.107.000 

9.374.108.354 

785.469.696 
105.460.8Ú 

93.427.000 

88.507~000 

3.099.000 

l;B40.0QO 
539.741.000 

S4, 735.766 

4.167,341 

2.711.939 

8.511.577 

lOO.OOÓ.OOO 

1.246.000' 

23.692 •. 072 

21.972.794 

~Administração GeraL .. !•••~···· .. • 10~631.204.085 
- Previdência Sociai a !nativos 

Pens~onistas ••••••••••••••••••••• 2'8.429.254.199 

~NSPORTE · R.oooVIÃRro • o ••••••••••• 

- Projetes a Cargo do Departamento 
. Nac.ional de Estradas de Rodagem •• 11.818.310.00~ 

- Cota~ Parte dos Estados, Distrito 
FE!!deral e Territórios, do. Imposto 

.Onico s/Lubrifiçantes e COmbust! 
v,eis Líquidos e GasosOs •••.•••••. 10.·616.06S.338 

- Cota-'Par-te dos Munici'pios do I!!!_ 
pOsto Onico s/LubrificanteS e c_o!!f 
bustíve_is Líquidos e Gasosos. • • • • 2. 764. QOO. 348 

- Cota~Parte dos Estados,. n·.F. e.Te_r 
ritÔrios d.a. Taxa Rodovl.ãria Oilica 5.654.708.9.38 

- C.ota~Parte dos E"stados, D.F. e Te!, 
ritórios do Impos~o s/Trilnspor -
tes· Rod'oviá.:I-i.l de- Passa&eiros. e 

-Cargas ............ ~; •• ."................ 574.768.35.5 

- · Proj "tO a Cargo ·do Governo do Dis
tri'to Federal· •••• : ••••• ~ •• ;, ••••• 

- Pessoal Sel'vindQ à Diret'oria de 
Obras de CooperaçãO do Ministério. 
do Eixêrcito •••••••••••.••••••••••• 

- At~vid'ade s. 'Cargo da Superitrt.en -
-dência do DesenVol1fimento da Re-

'2.1oô.ooo· 

1Z8.426.819 

gião centro-Oe-ste •••.• .-.~ ...... .-•• ----'-"'so~o,_,;_,o"o"o 

16.215_.091.512 

75.124.563 

146.910.866 

39.106.342. 276· 

3L560.0.79."798 

Vejamos, agora, o comportam_ento ·da ReCêit_a e De~p~ 
sa dos Orgãos da Àdmini;tração J:ndir~t:.., c~jos b-alan~.:.s. for~m 'in

cluídos 'nos da União, apresentanão u'li. resuiiado. superav,itâri'ci de 

Cr$ 64.248.206.824,00, cujo reSu1:1.0;; o segui~te: 
BSPECIFICACÃO 
RECSITA •••••••••••••.••••••••• , •••••.••.••• ,.,. 

DESPESA ...... .; .... ; ........ ~ ............. ··: .. 
SUPERÁVIT •••• ~ •••••••• , ••••• _. 

Cr$ 1.00 
9,; Ji4S .• 153. 1 :;o. 774 · 

9 •. 48'0. 905 ~ 5?3. 949 
'64. 248.206 ._825. 

O TCU rel~cion~ ·as ent~dades su_pervisionadaS e os 
CorresP-Ondentes valores ã cÕD.u de r.ecursos ~ransferidos p-elo T!, 
so~ro Nacional, no e.xer.cí~io de 1, 978: 

SUBVENCOSS DO TESOURO 

Foram as .seguintes as entidades supervisionadas CC!!. 
templa'das com recursos' transferidos pelo Tesour-O: 

PRESIDENCIA DA REPUBLICA, 

- Fundação' Instituto B;-asil·dro de 
Geogi-afia e Es-t,tís.tÍ..-c&" .-;:IBGE ... ~.· 2.248.974 •. 500 

-, InstitÚto ,de PlanejaDlento Ecónõm!. 
co_~ .. Social -- I:PEA._.···~·········• 5•9~0_62.000 

- Conselho Nacional de Desenvol~i 

mente Cient!fie;o- e Tecnológico -
CNPq ••••••••••• ~•••••••••·•••·•~· l • .:Sll-5.024.000 4.143.060~5.00 

NlNIST~RIO DA AGRICULTURA 

- Superintendência Nacional dO Aba~ 
técimertto -. SUNAB ......... ·•· ...... .:.. 238.-321.000 

-· _Stipti:rintendência. do Des~nvo'lvinle~ 
to' da Pesca- SUDEPE ... ~.......... 1Z.?.U8.000 

:.. Instituto Nacional de-'-Ca-1-0n:ii·aç:ão 
e_ Reforma. Agrária·.: -_i'~J:;RA. ~: ; .• ~. ~ ZÓL'7-33;'6bo 

-~Instituto B~a;>iÚiro d~ · Dese:nvo!. 
vimento Florestal - IBDF... ....... 2'!5.487.000 

- Empresa B:rasilei ra d7 Pesquisa 
Agropecuária - EMBRAPA ... ."... .... 900.745.000 

.. Empresa B~asÜeira '·de', Assistência 
Têcn:ic~ e E.x.tensão RUraJ.' .. EMBitATER. 899:244.000 2.664.64_s·.qoo 

MINISTI:lRIO DAS COMUNICACOES 

--. Empres~ Biasifei:ra 1 do_- Radiodif,!! 

são. - RADIO BRÁS •• ~ ••• •• •••• ,.· .. • .. 

- Fundação Movimento Brasileiro. de. · 
Affabeti~ação - .MOBRÃ.r.~. ::' ••• -.. ••. 2:378.000 

- Fundo N?-cional de Desenvolv~ento 
da Educação- FNDE·.· ....... · .... -••• · 4.it2.Íl03.732-

- · F~ndação Nacional de· Materi~l E.2,_ 
colax: ~ FEN.Aloffi •.•• -••••• -· .-.-~. ~ .... 

- Fundação Casa de Ruy_ Barbo_sa-FCRB · 
. - Instituto jQaqti-im Nabuco de Pe,s:qu.!_ 

sas Sociais -· IJNPqSc ••.•••••• ':,", 

z7 .36o.ooo_ 
21~78_9._000_ 

36.616.000 

- Funclação Naciom~.l de Arte-FUNART:E:. .125.158.000 
- Fundação Centro Brasileiro ·de . ·rv 

'Educativa - FCBTVE ••• , •. .- •••••••• 65.380-.000 

- D~partamento de As'su~tos. Universi 
táiios.- DAU- .para dive~soS: ... : 14.999.646_.700 

... Departamento de Eltsino- _Media..- DEM 

3!6. 47.1. 000 

- parll- .diversos •••• ,.~.......... .1 .. 320.. 756.0~0 20.:80~.-087 ... -432 

MrNIST~RIO DO EX~RCITQ. 

-.. I:l.dústi'ia de. Material BéliCo do 

Brasil- IMBEL-~ .... ~ •.•••••••.•••• 

MINtSi':E!RIQ DA INDOSTRIA E DO o:J.fSRCIO 

- E~presa Brã.;Üel:i-a de Turisfnb _,..; 

EM~RATUR.;,,,,, ••••.••••••••• -~··· 

MIN!STSRIO -00 INTERIOR 

-- Deparumento Naciona~ de qbl--as Co!!_ 
tra as Secas - DNOCS......... ..... 883~'ioo·;,.ooo 

Saneamênto -·nNos· ••.•• .- ••••••••••• l.lZZ .. 700.00'o 

299.!;68.000 

114.9oo:ooo 
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- Superintendência do Óesenvol vime~ 
to da Amazônia - .SUDAM ••• , •••••• o 

.. Superintendência do Desenvolvimen 
to da Região Centro":"Oestc - SUDECO 

- Superintendência do Desenvolvime!!. 
to do NOrdeste - SUDENE .... ; ••• , ••• 

- Superintendência do DesenVolvimen 

.to da Região .. Sul - suD:EsUt •••••• : 
- Superintendência da Zona Franca 

d~ Manaus - SUFRAMA •• _ • •••• , o ••••• 

- Territóri'o Federal do Amapã •••••• 

- Território Federal de Rondônia •• o 

- Torri tório Federal de Roraima •••• 

- Fundação NaciOnal do !ndiÓ - FUNAI 

87 .600o000 

681. 31)0 o 000 

114.600.000 

100.500.000 

430.000.000 
345.900.000 

173o100.000 

284.250.000 

- Fundação Projeto Rondon. o •••• ~ •• o 132.800.00{) 4.621.850.000 

MINISTSRIO DAS MINAS E ENERGIA 

- Co•issão Nacional de En_ergia N.!:!; 
clear - CNBNo o •••• o. o ...... o •• o. o. 

MINISTSRIO DA PREVIDI:NCIA E ASSIS 

TBNCIA SOCIAL 

- Pund'ação Nac::ional ~o -Bem-Estar do 

Menor - FUNABEM" ••••.• o o •••• o • o ••• 

- Instituto de Previdência e Assi~ 

. tência dos Servidores. do 'Sstado-
IPASE •••••• ; ••••••••• · •••••••••••• 

... Fundação Abrigo Cristo Redentor •• 

- Fundação LesÚo Brasileira de A,! 
sistência - LBA·., ....... o o ••• o. o •• 

NINISTilRIO DA SAODE 

- FUndação das Piont:iras Sociais. o o 

- Fundação Oswaldo Cru~ •••••• o ••• o o 
- .Fundação Serviços de: --Saúde Públ.!. 

133o840.000 

671.000.000 

.22.oqo.ooo 

so.ooo.ooo 

'260.763.ooo 
378. 291. 000 

ea- FSESP~··o•••••••o••••oo.o•••o 1.379.17,·7ol00 
- Instituto Nacion.Jll ,de Ali•entação 

245.630.000 

876.840.000 

e N~tiiçãb • INAN •••• o ... oo.oo••• 680.044.000 2.698.27.5.100 

MINistlRIO DO TRABALHO 

- FUndação centro Nacional de Sei.!:!, 

rança, Higiene e Medicina dO Tr,! 
balho ...: FtJNDACENTROo ••• o o o., ... o o o. 

NINIST:eRIO DOS TRANSPORTES 

- bpresa de Navegação da .t\mazônia 

SoAo - ENASA ••••••••• o •• , •••••••• 

3.70.o(lOO 

52·. 000.000 

- Companhia de Navegação do São Fra~ 
cisco- ... CNSF •. : .•••• ·•••••••••.••• 67.448.000 

- Serviço de Navegação da Bacia do 
Prata S.A. - SNBP .....•• , • , • , •• , , 23.640.000 

-Rede Fenoviâría Federal ~.A.-RFFSA 7.886.819.000 

,.. Superin"t;endência Na·cional da M!, 
rinha Mercante- SUN.AMAM ......... 1.605.748.000 

- ·Departamento' Nacional Qe Esti"ad'a.s 
de Rodagem .... DNER •• ,. ............. 3.582.713.873 

- Empresa de Portos do Brasil S.A.-
PORTO~RÃS ........................ 4.407.295.583 1?.625.664.456 

FUNDO NACIONAL DB DESENVOLVIMENTO 

- Rêde Ferroviâria Federal S.A.-RFFSA 5.585.491.970 

- Departamento Nacional de Estradas· 
de Rodagem- DNER ••••• ~·····••••• 12-990.248.127 

- Superintendência Nacional da M!, 
rinha Mercante - SUN.ru.tAM ••••.•••• 300. ooo. 000 18.875.740.097 

73.371.0fl4.585 

6.1 Depósitos, Débitos de· Tesouraria, Fundos e Programas Espe

ciais 

Qs Depôs i tos são con.sti tu:ídos por um grupo ae con

tas, representaqas, basicamente, pe:ios Depósitos de Diversas Or.!, 

gens e po~ Consignações • 

Ségundo o ReÍatÕrio da IGF-MF. o grupo "DepÕ~Sitos" 

apresentou, no final do exercício, um saldo credor da ordem de 
Cr$.3.810.027.082,00, sendo que a conta 11Depósitoa d9 DiVel'sas 

Ol'igút.s" registrou um saldo credor de Cr$ 3.922.064_.8.33,00, con-' 

fotme o s~?:uinte demonstrativo: 

f!.l..b.2.Q. 
ESPECIFICAÇÃO RECEITA DESPBSA 

Depôsit.os de Diversas Origens •• · 28.998.566.106 25.076.501.273 
Con.signações ••• -.o.............. 7.911.187.662 ·8.023.225.413 

36.909.753.768 33.C:}9. 726.686 

.Os ~ébitos de Tesouiaiia a~i:rigiram, no final do e

xerc!cio fir..anceiro de 1 9,78, o montante de Cr$ 194.509.331.944~00, 

sendo que, em 31 de dezembro de· 1 977, o saldo- foi 'de Cr$ . , ••••• 

121~039, 077 o 995100 t .observada a discriminação constante• do quadro 

a seguir: 

DgBITOS ·DE TESOURARIA 

EXERC!CIOS- 1977/1978 

T.ITULO 

LTN - Antecipação da. Receita o. o •• o. 

LTN - Decreto-Lei n" "1 079, de 29 de 

SALDO EM 

31.12.77 

124.960 

jar.eiro de·1.970 ·••o•••···~-'· 121.000.870.000 

ORTN- Lei n•~ 4 357, de 16 d~,,' .abril 

del964.oooo••••oo•••o·••••o 38.083 .. 036 

·T· O T A L 

~=- Balanços Gerais da thttio - '197& 

MOVIMENTO DO EXERC!CIC 

INSCRIÇÃO BAIXA 

397 .ooo.ooo.ooo 323o492 .625.000 

37.121.052 

397 .ooo. 000.000 323.529.746.052 

Cr$ 1,00 

SALDO Sf 
31.12.iS 

124.960 

194.508.24-5.000 

961.984 

194.509 o 331.944 
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De acordo com o Relatório e Pare-cer Prévio do TCU, Po'r seu lado, o Relatório da IGF-MF registra o sa,! 

os Fundos e Programas Especiais aprcscnt-'lrar.J. os valores 

demonstrados: 

abaixo do dos Fundos Especiais. no final do exercício, da ·ordem de Cr$ 

17.166.479.009 ,o o. 

Cr$ 1 00 Não hã qualquer d:lscrep.ãncia entre os valores da 

Saldo em 31-12-77 .••••••••• -. ~.................. 36.212.941.766 

Receitas do exercício .......................... _. 179.530.956.894 

Soma •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 215.743.899.660 

!GF-MF e do TCO, pois este acrescentou o valor correspondente ao 

saldo do final do ext:rcício anterior, .de Cr$ 36.212.942.766,00, 

o que, somado ao ào exercício de l 978, pérfaz o fatal exato d~ 

Cr$ 53.379.421.775,00. 

Despesas do exercício ........... ~.•H••···...... 162.364.477'.885 

S8.ldo em 31-12-78 .............. . 
O demonstrativo a seguir permite visualizar toda 

a especificação da conta Fundos e Programas Especiais: 

~ 'RAÇ$:0 DA CONTA FUNDOS E PROGRi..-.AS ESPECIAIS 

( ADMINISTRAÇÃO DIRETA ) 

T ! T U L O 

PODER LEGISlATIVO 
CÃ.\L"Jt-1. OOS "DE..?i.JTAooS 
Fundo Rota ti\ -o da Câmara dcs DeputadO$ ................. ~· •• 47.854.661,76 56.~88.827 .17 8.3~·l-.165.41 

47.854.661 76 5ó.l88.827,17 s.:s.:>"-165,41 SUbtotal ••••••••••• f--------\--.:!!-'-"'""""'-"'----+----'"-"'=="-='+----'"-"~""'-'-'-'-
SE.'\ADO fEDERiú. 

Fundo do Centro de Proce:>. de Dados d9 S.F. - .FI..lNDÀSEN .... . 14.082.469' 84 120.726.718,22 133.951.446,85 27.307.l9S,..j7 
10.887.856,57 29.111.995 28 19,_56~ .. 5$5,29 1.3.i:J . .t.16,58 

153.516.032,14 
Fwtdo do Centro Grâfico do S.F. - FUNCEGAAF ...... · ....... ~ .. 1---===="-+---""'-"""'-'-=""--.,--+~---'==""="-'"'+-~"-"==""'--

24.970.326 41 149.838.713 •. 50 28.6-+7 .645,05 SUbtotal ••••••••••• i--===="'-t--~===="'--.,--+--====='-f-----"="-"=""'-
PODER EXEaJTIVO 
PRESIDn:CIA DA REPCfB.LICA 
Estado-:.í.::J.ioi das Forças Armadas 

Fundo de AJminist. do Hospital das Forças Armadas ......... 
Agência ~:adônal 

Fw1do Espccjal de Publicidade e Divulgação ••••.•••••••••• .
Secro?tarla <.1?. Planejamcnto 
Fundo de Retorna Administrativa ............. ~ ............ . 
Fl:n:.iu de j_l~:H~Jl~·. de Ãreas Estratég:ic<i.s ·- FDAE ••••••••••••• 
Fu.nJo l--:acio:tal de Dcsenv. Cient. o Tecnológico ........... . 
Fundo do Programa de ln teg: a~ão Nacional .••• : ••• , •.••••••• 
Fundo Especial - Constü.uição art. 2S - I,nciso III. ....... 
Ft.mdo de Coopcrao:;ão Técnico Interriacional •..•••••••••.•• !. 

Programa de Redistribuição dC Terras e de ,Estfmulo ã Agro-
-In:!.ústria do Norte e do Nordeste ....................... .. 
Programa Es~cial para o Vale do São 'Francísco - PRbVALE •• 
FunJo de Descnvol\'imento de Programas Integrados ........ .. 
Fw1do 1\acional de Desenvolvimento - Cota.-Parte Lei n"' 
6.093/74 - art. 4"' ....................... _ .............. . 

21.274.719,.87 

9.619.096,80 

50.424.629.64 
4. 707.871.653,07 

1.271.568,81 
4.820.453.521,31 
7. 533.874.626,52 

40.182.955,26 

3. 781.500.135,47 
59.985,88 

634. 716~ 788,35 

3.453.5.73.574 ,56 

46.419.573,32 _45.199.273,40 20.0S4.b19,S5 

14.692.517,31 14.824.113,51 9. 75;).6~3.00 

114.537.1.95,52 138.054.576;20 73.942.010,32 
3,.408.559.588 ;29 764.298.712,72 2.G63.6:!.G. 777,50 

900,00 900,00 1.2::"L56S,Sl 
9.067.982.630. 70 9.347.832:245,90 5.100.305.136,51 

S94.974:oss.o8 4.453.619.246,62 l.l.397. 519.738,06 
101.372.501,23 120.411.017,93 59.221.-171,% 

4.436.278.985,94 6.204.342.865,64 5.549, 56.\, o)l$,!7 
693.357,33 668.921,33 35 .5-19,SS 

466.543.795,47 658.892.249_,84 827.065.2~2.72 

33.286.605.182,37 .34.690.390 .750,15 4.857.359.142,34 
345.638.884 79 7.613.599.300,56 8.809. 590.493,55 LSU.630.l:/'i ,1S Fundo 1\acional de Apoio aO Desenvolvimento Urbano ••••• · •••. f--'='""="'-'-'-'--+--".;.=-""===--i-'=====4---"====='--

25.405.462.140 33 59.152.259.413 12 65.248.125..366 79 3l.S01.32S.CI94 CO SUbtotaJ ••••.•••••• '-'=-===="'--'-======-,-e-"'====='-'--======-

T ! T U L O 

MINISIÉUO DA AEruJNÃUI'ICA. 

~ ~CÃO DA CONTA FUNDOS E PROGRJ...M..._, ESPECIAIS 

( ADMINISTRAÇÃO DrRETA ) 

$ALiX) P.\RA O E.\ER 
crcw ::::SG.iL\',t 

Fundo Aeronâutí;;o •••••••••••••••••• , •• ,.; •• ~.~4·· .... -~·-··4••*--•• 6.562.431,36 
Fl.mdo Aeroví2río .•.•••• ~· ••.••••••••.•••••• ·~. •.• ....... •• ... ... 710.224. ~:):;. ,67 

~:~6 j: ~~B~~g~e:a~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::: l----=="'-'-""--+---=====-+--===='-+---'9,1~,:'"~~~~"":~"~-
MINIST.ffiiO DA AGRICULtuRA 

Subtotal ......... ···j--'""'-'-"'"'-""'-'-é"-+--'-'-"-'-'"-"""'-'"-'-'""--+-'"-"'"-"'-"""-"'-'-"'-t--''-"17'-'.'-"''-'95"."'20"'3-".6"9'-

Fundo Federal Agropecuário ............................... , ·······t--=="--""''-"'""-'""-+--""''-""""-'""-""--4---"="'-=="-'-""-+-~'"'"-9,_,.2"'15'-'."'0_.,,,"-"70,_ 

~UNI~ O DAS, C(l.UNfCAÇOEs 
SUbtotal ••••••••••• l--'====""--t--=====-+--"'===='-+-~'"'9"""''"""·"'-'(,_1,8~7'-"0-

Fundo de Fiscalização das Telecomunicagões ••••••.•••••••••••• \---""====+--"'====.,-t--"===="-1-~1,_,6"'2,_,.6"'66'-'."''"97_,,0013,_ 

MINISI"E:RIO U<\ EDüCA.ÇKO E CULTURA 
subtotal ••••••••••• f---'=''-""'-""""-é"-+---""""""'-'==-+--"'"-""""='-'-"'-t--'1"'6'2~-'-'<6"'66'-'."sg"'~·1.:3c_ 

Fwtdo de Coordenação.âo Ensino Agrícola-- COAGRI •••••••••••• 
l:undo .Especial de Alimentação Escolar ••••••• · •.•••••••••••••• 
Fundo de Coord. 9e Aperfeiçoar. • nto de Pessc:al Nível Superior 
Fundo Especial do Programa de Desenv. do Ensino Médio ....... 
Fundo Especial de Estudos e Pesquisas EducaciOllt!.is •••••••••• 
Fundo Especial do Inst. de Patrim. Hist~ e Art_. Nacional •••• 
Fundo do Centro Nacional de Educação Especial ............. .. 

34.152.889,06 
524.269.4-13.23 
49.254 • .1.36,94 
12.710.630,13 
29.822..Z.t5,42 
63.342.í54,96 
8.54l.Sll0,37 

13.589.666,42 Fundo Centro Bras·. de Const. e Equip. Escolares ••••.••••• ,. •. 
Ftmdo dê Apoio ao Desenvolvimento Social ••••••••••.••••••••• \-------+--""''-"""'-'-'=""'--+--"'=""'-"'"'-""--1,---·----

Subtotal .•• · •••••.•.• l-~!22.~~&""-...L2!-""'~~~""--'-''-"'"'-'-'-"''-'-""'-""'-JL--''-"'~S-,_,6,a3'-'."'6"'16","''''-
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••••.•• •.• •• ~ontinuação 

DEMON RACÃO DA CONTA FUNDOS E PROGRJu·!A.S ESPECIAIS 

· ( ~DMINlStRAÇ!IO DIRETA ) 

SAlllO 00 EXERCICIO 
A'li'ERIOR 

f---:-M:JVn. __ = __ oo..,= __ rcr---,o ___ -1 = PARAsrâu~~ 
DSIITO Cl®ITO 

MINISTE!RIO DO EX!lRciTO 

Fundo do Exército .......................................... ~ '1--"""'-"=""'-'""-'""-+--""-'"-"'~2-'-""--+~"-"'!:.!.ó.±!!~~Lf-...!!'"'-'-'"-"'~~!:. 

Subtotal •••••••..•• :-·-'=='-":''-""'-f-=====-t-'""'"'-"'""'-""-'--""--t--'""'""""""'""'"-
366.953.982' 36 840.923.912,08 1.105.216.189,1i 631 ;·24é. 259 ,4Sr 

366.953.982 36 iS40.9Z3.9l.i,OS 631.246. ZS9 ,45 
MINI~O DA FAZENDA 

Fundo para Estoque de Ma:t~rial .............................. . 
Fundo de lndenização Súditos· do Bixo-pec.-Lei n!l 4.166/42.,. 
Ftmdo de Indeniz~ção- SÚditos do Eixo-Dec.-Lei n'l 25.147/48., 
Fundo de Participaçã-o dos_ Est::tdos, D.F. e Territórios ••••••• 
Fundo de Participação dos M.micfpios .................... -••••. 
Fundo de Reaparelhamento das Repartições Aduaneiras., ••••• ,. 
Fundo Especial de TreimunEmto e Desenv. - RJNTREDE .......... 
Fundo Especial - Recéita VinCulada ••••••• _ •••••• , •••••••••••.• Fundo Admin. da NO!llenclatura Brasileira dé Mercadorias •••• ,, 
Fundo Especial de AuditOria ••••••••• , ••••• ,.,, ••••• ,, ••••• ,, 
Fundo Especial de Admin. das Emp. Incorporadas - R.INDBIPIN. , 
Fundo de Investimentos - Dec.-Lei n"' 1.376/14 - art. 14 .... . 

1.233,35 
15.047,62 
34.736,80 

1.069.184.028,55 
1.06_9.184.076,18 

1.645 ;89 
8~. 781.272,84 

1.042.247.432,86 
50.000,00 

877.853,31 
11.662.718,15 

366.879.413,40 

1.105.216.189,17 

1.233,35 
386,91 15.434,53 

34-.736,80 
16.024.403.~25,32 17 .696 .. 0S4.760,62 z. 740.865.663,85 
17.741.587.638,51 19.413.269.269,67 2.740.865.·707 ~34 

1.645,89 
io1 .!)22.473 ,ss 94.395.209,16 73.15~.008,62 

6 o 246. 7·59. 485 ,13 9.954.185.019,15 4~749.672.966,88 
50.-000,00 

947.191,00 82.912,25 13.574,56 
6.280.781,89 7.783.836,18 13.165..772,44 
1.732.746,52 41.314.740,34 406.461.407,22 

242:839.632 97 242.157 .. 942 ;59 359.029.503 73 359.711.194,11 
3.888. 75~'1.091,92 40.370.894.263, 78' 

Fundo Especial Desenv. e Aperf. das Ativ. de Fisc.-RJNDAF ... I--':"''-""'-"'o!ú!!'...+.,--.::!.'"-""--"""""--+--=-~~~2....!"-f--"'~~~;d!'-. 

&ilitotal ••••••••••• 1_-=======--+====""''""--t-"-'-'-"""-""'""'"'-'=-f-=="-"''•-'-'~='-""'-47.566.145.638.21 11.084.010.466,35 
MINIST.SRIO DA INDQsrniA E 00 CG!SRCIO 

45.911.870.54 1.108.276.656,78 1.089.100. 746.,95 27.335.960,7] 
108.613.282,91 582.095.783,37 539.618.28'4,97 66.135.784,51 

Fundo de Metrologia.; ••.•••.•• ,,, ••••••• , •••••.. , •••••.. , •••• 

1.606.902 35 2.009.772 14 1.473.421,93 1.070.:552 14 

156.132.055,80 1.692.382.212;29 1.630.792.453;85 94.542.2.97 36 

=·~! ~~~o~v~~~o~aÍ~t;I;'OO~~i~~:::::::-:::::: 
SUbtotal ••••••••••• l--"-'"""-"~'--j--~~-""---1-----"~~~~~~~ 

MINIST.SRIO DO INTERIOR 

8.229.427 os' 886.-000,00 2.092.365 73 9.435.i9i 81 
8.229.427 08 886.000,00 2.092.365 73 

Fundo Especial para Calamidades PuÔlieas. , ••••••••• u ••••••• 1---"-'-""'-"!'":-'-""-+---"'"""""'-'""'--t---"-"""'-'-"""-"-"--f-->-"-"""""'"-"'-
Subt.otal ............ '----"-='7'=""--'-----"-'===---'---===="--'--===='-

MINI~IO DA MAAINHA 

~ ACÃO OA CONTA Ftr.mOS E PROGJW._.S ESPECIAIS 

( ADMINISTRAÇ)IO DIRETA ) 

SAlllO DO EXERCICID MJVIMENTO 00 EXERC!CIO_ 

ANI'ERIOR DEBITO Cl®ITO 

16.185.862 00 42.556.822,26 55.338.234 .38 

16.185.862 00 42.556.822,26 55.338.234 38 

9.43S.i92,81 

Cr$ 

SALOO PARA O EXER 
CICIO SEa.JINl!l 

1.317.348,93 23.808.812,93 54.622.284,17 
10.986.739,43 223.740.530.22 229.157.769.21 ~~~ :va~~~~~i;~~t~·d;·~;_;;,·p;.;,f:i_;;i~i';b;fi~:::: f~:!~:;~~:}~ 
12.304.088,36 247.549.343 15 283.780.053 38 SUbtotal •••••..•••• f--=====-t--=====-+--====='+-....:::48"'."'53"'4"-. ',_,,9,8-"5"'9-

MIN!STE!RIO lll\5 MINAS E ENERGIA 

Fundo Nacional d~ Mineração •••••••••••••• r••··········•--···· 67.180.363,91 1.003.890.6S.7.,39 950.487.372,42 13.777.078,94 
Fundo Federal de Eletrificação ........ , ...... -.--;; ........... .. 
Fundo Especial ~ Cota do Imposto Onico s/Lubri;ficantes •••••• 
Fur.do Especial - Diferença de Preços Deri~os Petróleo ••••• f-======-t-====='-'-+-"'====='+-'-:.<!'=""-

111.438.666,45 242r674,Q39,73 290.164.337,67 158.9Z8.9ó4,39 
30.483.969,05 174.653.306,35 231.777.656.59 87.608.319,29 

4.635.139.273 os 32.110.693.842 71 34.582.223.096" 09. 7 .106.668. 526,45 

MINIS"r.eRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST1:.NCIA ~~total ••••••• • ••• f-..:CC"'-'""'-'-"'""-""-f-::_:.ee;'-""""'-'"""""--+--"'=' 
4.844.242.272,46 33.531.911.846 18 36.054.65~.462 77 7.366.982.889 .os 

Fundo de Liquidez da Previdência Social ••••••••••••••••••••• 272.709.828,18 10.835.246.248.76 10.596.170.225.60 33.633.805,02 
Fundo da Central de Medicarr,(:ntos ............................. . 84.963.872,54 1.189.883.243,23 1. 269.477.206 ,35 164.557 .• 835 ,66. 
Fundo de Apeio-ao Desenvo~vimento Social ..................... l---""==="'--t--=====-t---'-===="-t----=='

Subtot~l ••••••••••• t-~=='-"'""-'""--t-"-""-"'"-"'"'-'"""""--+-""-"'==="'-""--t--E-"-'-'~""-'-""'-

25.767.202,82 298.316.617,27 272.550.141,13 i26 .68 

383.440.903.54 12.323.446.109,26 12.138.197.573,08 198.192.367.36 

MINISI'SRIO DA SAODE 

7 .479.296~92 78.600.114,54 81.635~739,25 10.514,921.63 
2.975.412,95 64.098,21 247.311,26 3.15_8.626,00 

12.969.198,70 25.866.817,59 29.391.194.47 16.493Si5,58 
18.944.696,68 ' 86.096.097,98 84.545 .. 955.16 .17 .39;.5.53,36 

.668.678,19 14.101.761,60 15.838.402,69 2.4!16.319,28 

Fundo Nacional de Saúde ......... ,, ••••• , •..••••••••••••••.•• 
Fundo. Especial da Superint. de campanhas de SaÚde Púb.-SUCAN 
Ca.-npanha Nacional Oe Saúde Mental ............................ . 
Calilpanl-.a :Kacional Contra a Tuberculose •. ,.,., •• ,, .•• , •• ,,,, 
Campanha Nacional de Combate ao cânc#l' .................... .. 

7.100.022,88 33.664.354 96 28.550.199 os LSBS.S6ú,91 Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social •••••••••••• ~_ ••••..•• l---'-====t---"'====-t---'=='-'"'"'-""-t--"-'-'=-""''-""~ 
50.137.306 32 238.302.244 88 240.208.801 88 52.043.863_,32 Subtotal ••••••••••• '----""±'-'-"'""-'""-l_-=='"'-'=""-....l.--""'-""'"-"'-"'-"''-L---'""-"""'~'-""~ 
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DEMONS AÇ](O DA CONTA FUNJ;IOS E PROGR.AJ.o ..... S ESPECIAIS 

( ADMINISTRAÇi(O DIRETA ) 

Terça-feira JQ JOS 

Cr$ 

SALDO~~rcro f---:,-M:JVl)!ENT()---.,oor-EXERC--Ic_r..,o __ -1 
DS!lrro CRWlTO 

SALDO PARA O E.~ 
crera SECiJm'r 

MINISI'SRIO DO TRABAUP 

Fundo_ de Assistência ao Des~gado •••••••••••••••••••••••• 
Se:rviço da Conta Emprego e Salário •••••••••••• ; , , ........... . 
Ftmdo Especial de Bolsas de l;:studos ........ ,. •••••••••••••••• 
Fundo Especial do Serviço Nac:.-:ma1 de Form:;o.ção Profissional 
Hural ........ ,, •• , ......................................... .. 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social ................... . 

~~-~~~~~~~-~.r~~-~=~~:~.~~-~~-~~-~~~ 
Fundo Programa de Apoio" ao Desenvolvimento de Mão--de-cbra -

, 204.QI5.500,71 
56.877.430,57 
16.728.088,75 

119.363,985,57 
3.672.452,76 

20.285.567_,66 

765.140.858,68 695.805.614,28 134.680.256 ,31 
229.048.796,12 21~449.792,75 47 .278.4::!7 ,14 
522.682.429,26 516.979.270,70 11.02~.930,19 

204.286.225,34 207.693.471,08 122.'771.±:31,31 
3.897.452,76 3.702.452,76 3-477.452,76 

239.636.186,,19 245.883.690.03 26.53.5.071,50 

PRODS.O ••••••••••• , •••••••• .,_ ...... · •••••••••• ·······~;, ••••••• 1--------t---"'====-t----'"-'-==="+---'===='-
, Slibtotal ........... f---'4"2"0".9"43,_,."02,;5,_,"!96'-f--'""'"'-""'-~:BLj--±!==.!.~~~""-j---'~""''-"'""-~ 

20.805.273 00 37 .S34.929 85 16.729.656 85 

1.985.497 .2Zl,3.5 1.927.049.211,45 362.495.026,06 

TOTAL'.......... 36.212.942.766,07 162.364.477.884,$1 179.530.956.893:72 53.379.421.771,95 

FQNTE: Balanço.s Gerais d.a UniãO - 1978 

.6· .. 2 . Agente~ Pinanceir~s e OUtras C.ontas nas contas Agentes Financeiros Devedores e Agentes 
Credores, 

Financeiros 

,As op.erações entre o Tesouro Nacional e os Agentes 
Financeiros nn Pa.ís e no ex.tcrio~. alêJD d~s c;ontas "Receita da 
VnUio" e 'nDeBp~Ba da Uni.iio" no B.;r.nco'do Brasil, são registradaS' 

O movim~nto cl.;~.s contas de Receita e Despesa no Ba.!!_ 
co elo Brasil apresentou um saldo de C:t$ 380.456.477,00, em 31 de 
dez.embro. de 1 978, cujo demonstra.tivo ê o seguinté: 

DEMoNSTRACiO b~ coNTAS REC'EI'FA ~ m::SPEsA DA UN!ÃO NO BANCO·bo BRASIL s.A~ 

EXERC!CIO • 1978 

Ml!S 

~DO ANTERIOR ••••• ,. .............. , •••••••••••• 

JAN,EIRO •••• ; ••••• ~.·.·.···~····~·.--·•·····,······· 
F:EVEREIRO • •'• ••••••••••••.•••• , ••••••••••• , ••••• 

MARÇO ...................... : .................. . 

ABRIL .•••••••• , ••••• ~, ••••••••••••••••• ,., ••••• 

MA10 ............................... : .... : ... :., 

JUNHO ••••·········~······••••••••.•••••·····--.··· 
JULHO ............................................ . 

AGOST·o .•••••• ~ ••••• ~ ......... •:. • • • • ·••••· •. ••• .. • • 
SETEMBRO ..... · ...................... , • • •••• • ." ••••• 

OUTUBRO ...... ,. ............. ',' ...... • • .... ; ,/· •• 
NOVEMBRO ................... , ...... ,. ......... .. 

DEZEMBRO , . . ' . .......................................... 
SOMA 

SAL D O 

TO.:t~L GERAL 

PONTE:· Balgnço·s Gerais da únião - 1 978 . ' 

RECEITA 

19.612.335.832 

24.909.886.4.33 

34.011.057.82~· 
27.902.76L561 

26.004.844.970 

30'. 329.088.850 

29.517.010.992. 

DESPESA 

2.610.20.5.748 

27.i09.86!.950 

29.094-.6.:51.614. 

31.358.841.091 
23.556.906 •. 8.115. 

27.493.101.185 

29.59~-912.569' 

30.811.664.526 

24.126.761.750. 30.228.109.006 

30 .10·1. 484. 372. .29.607.250.4:57 

25.373.031.558 29.873.396.106-

29.47Z.087.557 25.461.197.716, 

.57.192.173.438 42.090.90L7S4 

358.~15.5,31!1"4~ . 358.995..987."587 

38(1.456.'447 

358.995.987.587 358.995.987.587 

Cr$ 1,00 

SALDO 

Devedor 

2.Cno.205.748 

7. 597.533.118 

4.184~745.181 

1.488.256.215 

1.234.653.534 

6.101,.347.25.6 

Credor 

2.652.216.736 

4.$4-5.860.676 

729.176.281 

4.010.889.841' 

1~.101.2il.6S4 

21.111 .1o5 .. 60o '21 .336.649.153 

380.456.447 

27.717.105.600 27.717.105.600 
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A conta Entidades Autârqt..licas Federais destina-se 

ao registro dós valores correspondentes ãs sit,ua·ç-õss -de débito e 
crédito entre o Tesouro Naci~nal e essas entidades. Os valo:J:es 

registrados no exercício foram da ordem .de cr$ 751.162.566.,00, pa 
ra as recei ta,s, e Cr$ 7 49.642.971, 00, para ·as-despesas. 

A conta Estados e Mun~cípios registrã. as operações 

de contas-:.correntes entre .a União e os EStados e MunicÍpios~ t\1"' 

jas entradas somaram Cr$ Ú) •. 650.9?9.,.00 __ e as s'ãtd~s totaliiu·am 
·Cr$ 17.971.248,00. 

A conta Ot,ttras Entidades acusa os. valores ccirres
ponclentes às operaçõ·es de cOntas-correntes éntre a União e · Ent1 
dades Diversas, excluÍdas as Autarquias· Federais., os Estados 
Municípios. A referida conta apresent.ou, no exercício~ · valores 
de Ci$ 4.556.484.075,00, por ent.~adas, .e Çr$ 7.132.761.230,00,por 
saídas. 

A cCin.ta Transfeiênciãs Financeiras· registra valo.~ 
t"es pert'inent:.es ã relação entre o Sistema _Finance~ro e o Sistema 
Patrimonial, cujo salcl.o -reméte-s_e ã conta Tr~msfefências Patrimo 
niais. Os ~alares equivalentes iis entradas e saídas, rE;:specti~~ 
rnen:te, no exercício, foram de Cr$ 658.826.924.240o00 e Cr$ ...... .. 
623.547. 329.4 79.00. 

6.3 Divcr·scs. Res'ponsáveis 

O Relatório e Parecer ·P_révio do TCl! ap-resenta os 

valores iÍltegrantes da cont;t "Ditie1'sou RBupons<i:veis", onde· ,são 
consideradas as responsabilidades por pa-gamentos inde'l.!'idos. os 
saldos nio recolhidos. desfalques oú -desvios c. os serviços debi t_!. 

dos a tercei.ros ~ as responsabilidades em ap~.rfação. 

A esse respeito. o. Relatõr~o d.o TCU tra~ o demon~ 
trativo das inscri-ções e baixas na _n:íerida c.onta, com.o se. segue: 

ESPECIFICAÇÃO 

Pagame'ntos Indevidos •••. , •••••••• 
Saldos Não Recolhidos •••••••••••• 
Desfalques ou Desvios ............ . 
Serviços Debitados a Terceiros •• ~ 
ResponsabiÚdades em Apuração •••• 

TOTAL 

· INSCRI&JiO , 

,105.817.337 
265 • .502.189 

n"i .-549 

10.268.111 
39'6.297.014 

778.6).1.400 

BAIXA 

f!LL_2.Q. 

109.151.720 
16L888. 908 

47.732 
10.787.-395. 

390.002.845 

P.7l.B78.600. 

Com bas<t n'os' Balanças Gerais da União~ o Relatõiio 

do TCU apr-esenta os quadros, a seguir_transcr.ttos. que ~.discrimi
nam as responsabilidades pertinentes a. con'ta. "DiversoiJ.v Responsá

veis", especificadas por órgãos e d'esdobra.das pe,los saldos co:rre!_ 

pondentes aos exeTcÍcios financeiros anteriores, a 1 969, bem 
sj.m de 1 969 a 1 977 e, separadamente, o de 1 978, inc].uindo 
d~onstra.tivo do saldo consol:i.dado na referida corita: 

*-'"Õ't>GJ.of•-· loP<•77) 

lllalOOIO.I>o ltola-
(ioobt01'1.,_,, .. , 

as-

,.P.:l.a'>..><.>-).,. 

~·:""'""""'>olo''•"' 
U<lkll>llllot..l>if«Çll -··· ....... 
~·~~tloJ>. l.<raoiu-

-~~:~~~~-~-~~~~:7 . 
~dJ~~o-~--~~ 
I6•L>~O.•oE>k<Uo •••• 
l<l•.hti<lo J>. ~ .......... 
l<loi»Ótiool>l"""'«l> 
•""Ccs>i«:lo., 
IUni<t1tloQo Jw<l~•·· 
l<i oi:ôtfi>o.bl<i.W. • 
~,t •..... 
ll!n.ht&lo4>P.<"Jõn
do.o .. ln""'!.>SO<W 

~::::!:~'ltol-1,;0... 
l<in>."ôdo.t»Tn\Wioo. 

nJVr•S<JS ltÍSPONs.lfpS 

.!,8l.C•Q:oS 

lfl:rACICI~Sl'!!~ 

:1~::~~~-~-~:.'!~ 
- I -

•.•• = I 

.~loi<><l~----· 

~~~~:~.~~~-~-~ 
""""~lllllut ........ .. 
_....lça<loTt.olu-lb> •• 

-htõrio)Cl<>!l"'""' 
llialotõrLoc-w~. 

~!.'.!=-~-~-~--~ 

txncrpg - ;~11. 

~,:;>.oE>Md•o ...... • - ZU,$11.0lS 
.IILÃI.',tii.IG.!aFI-., i(d.u:l 

~~~-~~~·la• 
-Jo<Uio,<loii>UTiao-, .. 
ICI>iu&LO..._..,_I<;, •• , 

:;.::~:.':.:"": 
IO>oJ'&l.o ................ . 

~!'~J::.'!~~ 
=::.:~.~~~ 
.~tiTioU.~ ..... 
-..L!Odotm.Uioo. 

~~~~:~.~ -·· Ta!IUWciiSa:HflS M a.uo. $1.!91! -. 

....... !ia<._~. 
&.on..~o>DepJudoJ. ••• 

=~:~::::~:Z 
t=.":~-~--~ -
t:J.-:1~-~---~: -
olo.ooelr;-MiiU.. ...... .. 
.U..Iço .... AI.I!to .. . 

- ..... ~oo ........... Lu .. 
-oli<IIIA&tl.:ul...,.., 
lllal•téi-loodaio'-"'1· 

. ~i~~~~~~ =~-~ . ~,070 
::::.:~:~: sr.~::~::::: 
JlbolJ<éi•..._I .... <Ti ... ~ .. ---~--· 
-..<"ria .lo Jol<otr!w.. -
-._,;.mã....,~ça ... 
lllsiatlrloolo~ ... 
....... -.pa .... 
..... ,....,.AI!ot.So<. 
_ .. l.[kUI''-·--
--•a•sw.. ... 
MI.USÚtlool::-~. 
JI[Jolotlclol._.. .. . 
.-u-~~ ............... --... ~ ... _..;._ . 

tOTI.L 
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6.4, Despesas Impugnadas e Saldos 

As despesas realizadas sem o correspondente c:rêd_! 
to, aquelas cuja realizaçãO viole as· normas legais pertinent~s," 
ou as não imputadas em dotações pi-õP,rias, são C-onsignadas na c:on 
ta 11Daspaoas Impugnadas", que, no exercício de 1 97·8. apresentou: 
a crédito, o montante de Cr$ 193 .• 700.159,.00 e, a d-ébito, acusou o 
total de Cr$ 1-92.064.746,00; restando o saldo da ordem de 'cr$ 
1.635.412.00. 

A propósito •- o Relatório e_ PareCer Pr~vi_o do TCU 
revela o agudo senso' e o esc~úpulo com que aquela Corte' dé Con
tas desempenha suas atribuições. 

Convêm r-eproduzir esta parte do text'o:. 

A AsBeasori.a ·de PZ.ane;jame'nto, Cõot"dena
çãõ e Co-ntPOZit do !Z'ribunat, no s:Cam~ a que procede. 

nOl'maZmente nos baZancatea que t.he são enViadOs 1?.! 
tas Inapetori,as~Ge:r'aia -ãe Finanç-ao do.s Ministirf.os, 
VBl"ificou, nos demont:t:r:atitlos referentes ao mis' d; 

deztilmb.rcJ dlJ l '978, deapti18as aZ.ém do cl'édità e ae~ 
C>l"idf;to n<:ll s-,e9-uintee órgãOs: 

Hini;stirio da Justiça .......... ~ •.•• 

Ministil"io da Saúde •..••••.•••••.. 
Hiniatil'io do T:rabaZho 

0~6{' 

·u,z~ 

2~5.181.20-

1SS.2l8~0,8 

Esaas despesas entzoetanto~ não 'figu'l'ain nos ane.1:ós 

dos Balanços Gerais da Uniiio·,· ~eZativos a 1 978, s 

tão pouco a aZ.aa BB, reparotOu a IrispBt-oria-Ge:raZ .de 
P-lnahç,.;.s do Mt:ni,té:rio, (/.a Paz.enfla·~ cm seu Retató

rl.o. 

Sobl"ta a omissão, ·aqueZa IGF., ouvida a 

rup•ito, acaba de pro~atal' a aegu-t.n'-te infol'mação: 

'··~ .. ••·• as·despeoaa da Cri 155,18:!.,~0, 
Cr;:$ 31,28 'e C:r$ 0~601 l'eat;izadaa :reapec-· 

tivamente pet_os Miniatizoios do Tl"abal.ho-; 

Saúde .·e Justiça não e:ncedet>am os aroid-i,-· 

tos prÓyt>i-os consi-gnados no Ol'-çantelltQ~ 

r.ão· havendO~ assim~ in[ringi'ncia da ati 

nea P. do pa:zoágrafo 79 do azot. 61 da .Con!. 

tituição. Houve no Câso apen® a ·inob

sgzovânc'ia de uma formalidade, ou aBja., ·' 

.fatta da ~missão de Notas {ie Pr(wisão. A'!. 

sim sendo, o zoe ta tóriO- s-Ob'l'e a e:s;ec~ção 

do o:zoçamanta não l"egiit.l"ou ·q. reatise~ão 
da d.espasa atêm ~o mOntante· autori~edo 

atz.avio da Lr.i- O.rç'amgntária. A fçr.Zta em 

causa conatazoá da Tomada de ContMs dos 

O~danador'tlla responsáveis, para ju_Z.gQ.man

t-o _dessa Egl"égia aorte dlt Contas. I 

E&satJ despesas, aZim do crédito e 
C:l'édito,, que' em e~el'cicioa ante:riol'eB atingiram 

montantes conaidel'ávBie e em qu:; pese a sua .rBg·utt!. 
Pi'zação Paste:rtor, tem. sido mOtivo de cOnstante 

pPeocitpaçãO da Egrégia Cort;.g. 

Cor:roboJ>ando a opinião ezpZ.essa 4ilm ,reZa
. tórlos ania:>iores entende- o ReZ.at_or· que o 'rribu

rz.a:t, -tunttf?PB que, peta sua Assàsaoria ds Planej~miiit 
t~, · CooJ>denagâ_o e Con,tJ>Óle, no e~anre doa baZa~e: 
:t41B, cons_tatar deapeBa at.im, do C.l"idi-to ou senr cl"!,. 

dite,' devsl"á -incont-!rienti arf.ota._• aa' medi.da:t · ,ia-

• gais". 

Por úÍtimo, no- e~ame, do Bal~nço financeÍro'; ·resta 

mencionar os saldos -do irDisponlVe.Z:" e" d9 11Yin~Ut.ado em Conta-CO'l'-

1'11'!~• Ba~?-cá.l"ia" ,-que são aqueles. em espécie, oriundOs do ~erc! 
ci.o ant~t:"ior, bem. ass.im· os- que s.ão transferidos_para ·o exerc1~i; 
financeiro seguinte, 

o R."el_at5rio do teu aPr~se~ta· o demonstrau~o d~ 
,evolllç:io desses saldOs. no período 19:'!4 1~78, como se se·~e: 

ANO 

1974 

1975 
1976' 
19.77 

. 1978. 

S~LDOS ,· 

.EVOLUÇÃO 1- a74/1978 

DI.SPON_!VE~ VINCULADO EM 

etc' BANCÁRIA 

2?.014 .874.609 5.36:;:;. 97_2._~13 

2S.7i7.686:222 16.789.096.091 

98.2$3-719.495 18.717.306.181 

lP .23'S .117 •.. ~28 29.284.s9i.o8o 

247.221.2,11.630 · 4:Z.282o515.289 

VII - dlALANéo PATRIMONIAL 

Cr$ 1,pn 

TOTAL 

za;s78-.S76.62·2 

42.516.782.313 

117,.001'. ozs .676 
211.519.,_708.908 

Z.S9.S03.7~6.919 

Consôante.o .'dispó.stO.no art. ·lOS, ·-d3: Lei n" 4 320/.64t 

o Bahnço Patriitlon~ai demo·nstra ·o- A.tivo Financeiro, ql!-e abrange os 
cr~ditos li! valores _;ealizâveis, bem assim os valoreS numerâriós; 
o Ativp Per~anel}te, compreend~ndo os bens,·'créditos ·e valores, cu
Ja m.ob,iliza·áo oU alien~ção dependa de autÔrização iegis.lat_iva;. o 
Passivo :Financeiro. abrangente das -dlvid!ls fundadas e ou.tras, cujo 
pagamento independa de ,autori'zação orçanientâi.ia;· o Passivo Perma-:
nente,_.'que. compr·eeilde as dívidas fundadas e outras. dependentes àe 
a~torizaçãó legislativa ·para ·amortização ou reSgate; o Saldo, Pa-: 
tTimonial do exercício; e as. Contas de Compensação .• 

o· ParecCr Pr~vio do Trib1,.mal de Coiltas da União apr~ 
senta a demonstração ·comparativa cçmterfdo os valores do Ativo .e do 
Passivo. dos exerc~Cios de·~ 977 e 1 978 ,. iD.tegrantes ·do Balanço 
Patrimp;nial: · 
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Dos dcmo'n5trativos acima, c-onStata-se que o Ativo P"i 
nancciro apresentou uma Val'iação a 'maior, 'na-exercÍcio d~ -1 978 c; 
relação ao ,;le 1 977, da ordem de C.t$ 528.273.544.033,.90, enqu:::mto 

o Ativo PermO.J?,entc variou à maior cm CtS r:lu-8~25·7.863.251.04, s~ 

mando o valor to-tal de CÍ'$ 1.636.531.407.254,94. 

De outro lado, o .Passivo ·Financeiro apresento·u, igual 

mente, variação a maior d.e um exerc.Íci.o para outro. no montante d; 
Cr$ 426.576..S02.U91,12, tendO o Passivo Perma"nente var:iado em Cr$ 

1.055.070.280.974~42, o que tot.diza a i~portância de Cr$ ........ 
1.48!.646. 783.0.65,54. 

A· Variação Pat:imonial consiste -n~ diferença entt'e 
variações dos valores positivos e negativ:os d.o Bal~ço Patrimo,-

nial, conforme esclaJ"ece· o Relatório e· Parecer Prévio do TCU. A 
Variação Patrimonial é assim ·denionstrada: 

Cr$ 1,00 

VARIAÇÃO POSITIVA ..................... , .. • • .. 1.636. 531.407.254 

VARIAÇÃO NEGATIVA=·····~·--~................. 1.481.646.78.3.065 

VARIAÇÃO PATR!MOr.iiAL ·······················-· 154,884.624.189 

7.1 Ativo FS.nnncciro 

"O Ativo Financeiro, nc exercício em exame, somotl Cr$ 

1.194.519.377,512,81, t:epreSciritando este montante 32,601. do Ativo 

nea! da União. 

Assim se ap1;esenta a especificação âos valores ·do 

Ativo Finance'iro, por Grupos de Contas: 

ESPECI F'I CACÃO 

Disponfvel • • • • . . . • • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • 227.221.211.630 

Vinculado em C/C Banc~ria • ••.•.••.••••.••••••. 42.282.515.289 

Redizãvel ····-·····~·············~··········· -904.988.765.293 
Resulta do Pendente ........ , ................. :.. 26.885 . .300 

soM A .... q .................. 1.194.519.3_77.512 

:El de critic<~.r-se, nesse 'ponto, o Relatório da Inspe

toria-Geral de Finanças do Ministério d<?- Fazenda, que faz uma ap:r~ 

ciação excessivamente su-Cinta--cios valoreS Íntegrántes dÕ Ativo· Fi 
nanceiro, deixando, inclu$ive. -de incluir o ResuLtado· Pendente de!!_ 

tre ·os val~res desse Ativo. Outro defeito do, Relatório da IGF-MF_ 

é deixar de re;ferir-se ã. Conta "'Age1~tes Financei.i'os Devedozoe·s " .. que 

totalizou a expressiva soma de Cr$ 900.70l.O:SS~676~:3:9, no Realiz.:;

vel. 

São aspectos- qUe dev,eriam merecer maio:r atenção da

quela Inspe:to~·.is. de Finança!>. 

Considerando~se ·a especificaçãô acifua, o valor cor~ 

respondente ao· Disponível compre'ende os saldos dos' Orgã-os da Adm,i 
nistt"aç~o !ndireta, incluindo au-çnrq_U:ias e einp!-esas públicas, da 

ordem de Cr$ 227.451.952.83l,OO, ~nquanto o Tes.out"o Nacion:?l con~2_ 

va com Cr$ lS,-769.258.798,00 disponíveis, nC"s quais computavam-se. 

Cr$ 17·. 742.949.138,00 de recursos em trânsito -em Poder da rede ban 

cária arrecadadora. segundo ~ Relatório da IGF-MF. 

Ainda de acordo com aqueia Inspctoria-Geral de Pinag 
ças. os Cr$ 42.282.515.239,00 do Vinculado em Conta Correnté :lê'lnc!_ 

ria correspondem ao_s "saZdos bancários de fundos e progl'amas esp!!_ 

ciaia geroidos no âmbit-o da- Admi-nistração Diroeta e do Serviço ãa D:f 

Vida E:::terna". 

Por ·outt"o lado, informa o RP.latôrio e P:trecer Prévio 

do TCU que 1'a conta Op6!raçõe.s A~"; ~~riozoes à I;e7. ,;ç 4. !595/65~ cu;jo 

aaZ.do. no II)On"tante de Cr$ 3.403.1B6.8J8_,52~ vinha sendo f.risterr:ati

camen:;e" tl'anS[ezoido de ~;~m pal"a outl"o exer-r::Ício_. foi rçguZ.a.l•iza
da peZa Lei n9 IJ.MJB_. de 16 de novembzoo de- l 9?8" desapal'ecrndo.:o 

em-conseqflência, do Re;;ultado "Pim.dente_. no e:::er-c-í.cio em e:came". 

Por isso, conforme se constata da demonstração comp~ 

rativa transcrita no item ant~ripr, o Resultado Pendente do exerci 

cio de 1 978 s9 apresenta o valor corrcspondcnt~ aos Depósitos J.!:!_ 

dic:iais. 

Do Ativo Financeiro destacam~se as seguintes contas 
a seguir especificadç.s: 

ESPEClFICAÇÃO 

Báncos e Correspondentes •• , .•••••. • ••••••••.. 

Rede Bancária C/ArTecadàção .•.••.•.•.•••••••• 

Orgãos da Administração Indireta. C/ Saldos •••• 

Bancos C/ Fundos e Programas Especiais •••••••• 
Agentes Financeiros Devedores ••••••••••••••. 

Outras Entidades l)evedoras •.•.••.•.•..••••.•• 

7.2. Passivo rinanceiro 

1.410.117.699 
17.742.949.138 

227.451.952.832 

42.219.149.414 

900.70!.055.676 
3.51)5.292. 772 

No PassivQ Pinanceiro está representada a dfvid::~ flB._ 

.tuante do Tesouro. 

Segundo o Relatório qa IGF-MF, ele totalizou, no f_! 

nal do exercício em exame, a importância de Cr$ 808.660.252.79.3,00. 

Por sua VC7i, o Relatório e Parecer Prévio do TCU a-

firma que, em números absolutos, o Pa~sivo Financeiro somou Cr$ 

808. 698. 8:;!0 .180. 31. 

Esta discrepância é explicada pela inclusão, nesse 

montante, do valo:r correspoli.dehte a Despesas Impugnadas.,. da ordem 

de Cr$ 38.567 • .387~12. Esta exp~icação não consta do Parecer do 

TCU, ·que sequer registra uma observação a respeito. Pior é o 
Relatório da IGF-MF, que não faz a mÍnima referência a Despesas I!!! 

pugnadàs, nem aqui, nem na parte refe1·ente ao. Balanço Financelro. 

São omissões que devem s.er evitadas nos. prõximos Rel"atórios. 

f4. prind.pal dúvida aqui envolve, precisamente, o va~ 

lar atribuído a Despesas Impugnadas. Como vimos, no exame do B.! 
lanço rinanceiro, o Tribunal de Contas da União adverte que tais 

despesas não figuram nos anexos dos Balanços Gerais do exercício, 

nem a elas se refere o Relatório da IGF-MF. De qualquer forma, o 

TCU apresenta o montante dessas Despesas Impugnadas, colhido dos 

demonstrativos referentes ao mês de dezemb:ro de 1 978, que foi de 

Cr$ 155.213,08 (vide capítulo sobre Balanço Financeiro do nosso 

Parecer ) • Agora, aparecem as Despesas Impugnadas de todo o exer~ 

cicio rio total dP.- Cr$ 3·8,567.387,12. Ora .• se poderíamos antes r!_ 

leyar qualquer ":·ítica, tendo em vista o pequeno valor acuse:::! o em 

dezembro e as .providências do TCU pJ.:-a os necess<Í:rios esclarccime.!! 

tos, .não é possível deixa1' de protestar contra a absoluta ausência 

de escla"t"el:im.entos e referências, tanto por parte da IGf.-MF, quan

to do TCU, que a nosso ver deveria, também no &alanço Patrimonial, 

registTar qualquer observaçãO, por menos convincente ·que fcsse. 

Assim, ficamos sem saber várias coisas. Primeira, a 

origem dessas Despesas Impugnadas. Segunda, como os valores cor
respondentes não constam dos Balanços Gerais da União, se e a quem 

foram impu,tadas essas Despesas. Terceira, se as providências de 
responsabilização foram tomadas. Enfim, são falhas e omissões la
mentãvei,s, que, em tese, não podem escapar ã fiscalização do Po

der Legislativo. Em verdade, não escapam. Porém, confiantes nas 

medidas cabíveis adotadas, no ãmbi to do controle interno do Poder 
Executivo, e do controle eXterno. pr'!via e tecnicamente bem 

ex.e;·cião pelo Tr~buna·l de éonta..s da Un.ião, fazemos, apenas, cons~ 

tar nosso protesto. 
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No Passivo Financeiro, destacam-se aS seguintes con-
tas; 

ESPECIFICAÇÃO 

Restos a Pagar .•••...•••••••• ~ •••••••••••••• -.·. 8.701.031.335 

6. 289.428.546 

8.028.515.139 
Depósitos c'!e Diver~as Origens ········~·· ...... 
Restituição da Recei t~_ a Pagar ~ .••••..•.•..••• 
Fundos e Programas Espec~ais .............. , •••• 

Débitos de Tesou!'a'ria .•.•••.• , ••.•••••••••••••• 

Agént.:!s Financeir~s Cn:dores •••••••••••••• ··--· 

53.379.4~1. 775 
1.94.509.33-1.944 

537·. s11. os~. 499 

A propósito de tais contas, o Re1atõr10 do TCU faz 
as seguintes considerações: 

A conta Rtntoet a Paga:> registr>a as dt"spa
tegaZmente empenhadas e não pagas no e:r.ercicio,_ 

apresentar-do. em rel-ação ao ano i:rntariOZ. aumento .d'~ 

2S.tH:. 

·Em Depódtos de Dit'er•aa Oztig~ntl:o 

tram-tre os :recoZ:~imentos da dinhei:ro aos cofretJ P!:I 
bti.aos". dados em. caução ou outraa .g-iii'-antias:o -Ln.,-luai_ 

vs pa:ra Pecu:zoso de àecisõBa a-dministrativas~ bem a!_ 

sim os .depósitos abandonados: os destinados a quem 

de di:zoeito e as prpviaõe.S· pal'a"- cheques em- ,..tzoãncito. 

Esta conta l'egi.atl'a 1DE~6?% de aumento em relação ao 
ano anteriol'. 

A conta Ruii.tut?ão da RQoai.ta a Pagal'~ 
deatinaãa a regi.stra:r as anuZaçõe::a- da receita por 
rectituição · â01.tomática do Imposto d~ :Senda descontE_ 
do na fonte a 'maiol', apr>esenta incremento da or>dem 

de 321,15%" ·retativamente a 1 977._ 

A conta FuntZos Q P:rogl'amaB Esp4Ci<l·ls de-

mon~tra a movimen.tação de recul"sos pr>ovenientes de 

receitas especificadas que:o pop tei.~ se t.~incut.am à 
:r'eaZização de determinaàos objetivos .oU servi.;v~;~ 
aquet.'es vincut.a-dos âs atividades de Ól'rj~os autôn'o-· 

mos"· orig'iná:r-tos ou 'nãO do Ôrçãmeilto. GezoaZ da Uni.ãÓ:o 
-tncZ.usi-.Je a receita ~:rópi.~!..a. Oa · Z.e-.iurGe>$ doa fun

dos~ ao té:rmino do eze:rc-!cio em e:Came, apresentam VE, 

riti..;ão positiva de 4?~_40'J, em .i>eZa.;âtf" ãõ -an;:l ante

rior>. 

A con.ta DU.bitfB de Tesouraria repre&entaas 

Letras do TeBOUl"O Naciona'L em cirau'Lação. :regi.st:rci.n

do~ em cOmpa.r>ação com c ea:erc'Í.cio antel'ior,.. aumento 

de 60:.70%. 

destin,t 

A conta Agentes Pinanceiroo Crosdor>es 

registl"o das operacõ'es de contas con•en-

tes entre o Tesoul'o Nacional. e seus a(lentes fi.nancef... 

l•08 ~rador>es~ no pa-!s ou no e;xtorior:o c-ompo~tando~ :m 

zoeZa.;ão ao Banco do Bras.iZ '".A.~~· o moviment'? da con
ta "Despesa da União" e contas especiá-ts--em que o T~ 
sou:ro NacionaZ esteja em posição·~ de -'dépito. No ano 

da 1 97JJ, esta conta registrou aumento de 153:o 10% em 

relaÇão ·a l ~'1?". 

7.3 Resultado Fi:lancciro 

o exercício de 1 978 acusou um Resultado Financeiro 

superavi târio. 

Do confronto dos valores do Ativo Financeiro e do 

Passi;.·o Financei-.o~ temos ·u:;: Supc-.ãvit do Tesouro de Cr$ 

158.368.604.5.00,00 e um Sup~râvit da União, inC:luldos ó.s valores 

pertinentes ã Administração 1ndireta, da ordem de Cr$ 
166.292.-008.424,0" ... ssim demonstrados: 

JPERÁVIT FINANCEIRO DO TESOURO 

ESPijCIFICAy ..... t.- Cr$ 1,00 

Ativo Financeiro ••••••••••••••••••• .-••••••• .-. •• 967.067 .. 424.680 

Passivo Financeiro •. - .•...•••.••..••••.•.• ,...... 808-.698.820.180 

SUPERÁVIT . • . •••••. ....... ••• .• •. • 158 •. 368.604:500 

SUPERÁVIT FINANCEIRO DA UNIÃO 

E~PECIFICAÇÃO 

Ativo Financéiro •••• , ••• ~ ............... .., •.. Z.526.033. SZO. 261 

_2..359.741. 511.837 Passivo Financeiro ......................... . 

SUPERÁVIT •••••••••••••••••••• 166.292.008.424 

O Relatório e Parecer Prévio do Tribuna,! de Contas 

da União ~presenta um quadro, que permite visualizar a evolução do 

Resultado Fina-nceiro, no período 1 974 a 1 978: 

M!Q 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

RESULTADO FINANCEIRO 

EVOLUÇÃO - 1974/1978 

DO TESOURO 

25~011.632.969 

51.479.,697.1'60 

76.897.757.206 

121.616.536.236 

158.368.604.500 

Cr$ 1 !,00 

DA UNIÃO 

45.819.12.6.549 

53.721.972.966 

37.038~516.145 

1.43.360 .. 011. 722 

166. 292.008 ~424 

7. 4 , Ativo Permanente 

o." At:ivo fermanente abrange os bens, créditos e valo

res, os quais, segundo o Relatório e Parecer Prêvio do TCU, acus.! 
incremçnto de 16.9S'lo em relação ao exercício de 1 977. 

As contas do Ativo PermanP.nte comp"I"eendem: Bens da 

Uniãl), Créditos da União e Valores da União. 

O valor dos bens ·móveis e imóveis. neles incluí ::los 

os de nat~reza industrial e milita:~:, está registrado na Conta Bens 

da União.. 

No. exercicio em -exame, esta conta apresentou os se

guintzs. valores: bens móveis, Cr$ 11.430.040.139,00; bens imóveis, 

Cr$ 36.007.321.546,00; bens de natureza industrial, Cr$-~······· 
1. 603.853.746 ,o o. 

A evolução dos valores dessa conta, de 1 974 a 1978, 
pode ser visualizada no seguinte quadro constante do Relatório d'o 

TCU: 

ANO 

1 9 7 4 

1 9 7 5 

1 ~ 7 6 

J. 9 7 7 

1 9 7. 8 

BENS DA UNIÃO 

EVOLUÇÃO - 1974/1978 

ESP:S:CIES 

>C/EIS !MlWIS DF NAT .lNDUST. 

2.189.053.926 1.818.853.857 7.941.130 
4.209.579~732 24.619.417 .26-Z 236.206.903 
6.333~447.882 26.446.247.683 1.614.527.779 
8.9'28.896.551 31.071.355.174 1.601.288.910 
11.430.040.13~ 36.00i .321.546 1.603.853.7.46 

TOTAIS 

4.015.84.:i.913 

29.065.203.897 
34.394.223.344 

4l.b01.54ú.635 

49.041.215~431 



Mar..:o de 1981 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira ~O 111 

A c.onta .cr~ditos ·da União ap.re:ú~ntou ·u~ saldo, no 
exercrcio, de Cr$ 9.658.399 .. .224,17 •. N.3-5te valor inclui-se o cor· 
respondente ã Dívida Ativa~ ·da ordem de Ct$ 8.676.649.949,.l"9, que 
abrange tribu.tos, multas e Cré~itos do Tesouro, lançados ou dev:i
dos: e não receb.idos no exercicio de origem, segundo informa o Rel!!_ 
tõrio do TCU. 

Sobre a Di' vida: Ativa •. o R~ la tório e Pare~er Pt:êvio. 
daqu.:.la Co-~.·te de Contas apre~enta a ntCivimentação_ doS valores Cor-· 
respond:entes, Constatando que_ a cobrança da Di\rida "não repr:esenta, 
sequer, 10\ do montante inscrito, razão pé"la qual aconselha _a adg_ 
Ção .de medidas que visem a ~pressar a cobrança dos refe'ridos créd,!_ 
tos .. Ante os números a segu_l.r: demonstrados, procede, com todo a
certo c oportunidad ... a advertência do TJ;'ibunal de Conus da União: 

D!VIDA ATrVA 

ES~ECIPICAÇ)tO . 

Saldo em 31/12/77 ••• ••••• •••••• 6.35$-.692.579 

Inscrição eiQ 1 978 ............... 2-.790:200.-646 

Menos: CobranÇa ............. ~ •. 
Canc:el.tUnento •••••••••• 

SALDO EM ~1/1Z/7$ ••••••• ; ••••• 

227.594.502 
239.648.774' 

9.143.893.225 

. 467 .243._"274 

8.676.649.949 

Na conta Va:lores da Uniãci·. co'nforme assinala' o TCU. 

"aaham-st~J contabi.Ziisados o8. valores das a9Jes l.nt6gzoaZizs.adÇ{s :repzo_! 

••nt"'U:Jaa da partic-lpaçãc da Unlãó no- c:ap·ÚaZ das sooieaad~tt · dtt 

•cOnomi.a mittta,.. as :rttae21vas am ouzoa adqui.:rldo pBZa União,.. po:r in

t•rm.dto do_ Banao do BraiJ{.l. S.A., o matttriaZ df1. consUmo ou ptir'!'a

unt.r_. adqu-i.l"'ldo , dt~potr.i.tado am aZtrtozat.'ifa.dos 'zoeguZa1'BfJ~ tltuZos 

rltJ olvida PÚbÚaa,.. j'óia11,.. mo•das., ottt:ros-objttt'os~> tltuios e doe!! 
••nt"• di.vcr:Joll". 

No e.xorcfcio 'em exame. o su.)do dessa conta f'oi 
Cr$ 113;484.007.475,87. -

de 

AlJm dessas contas, temoS aQuela que, BP.arecendo l}O 

Ativo ~ no Passivo, int_egra ao Balan'ço Geral da União Valores do 

Ativo e. Passivo dos 6rgãos da Administraçã.t;t Indireta. que é a con
ta Pi versos, ·cuja especifi.ca.ção é a seguinte: 

ESPECIF1GACÃ0 

g!!Q 

Financeiro 
Permanente 

Fina.nceiro 

Permanente 

. ~ ........ ~ ........... ·~ ............ . 1.331.514.142. 748 
966. P3T. 840 ._376 

2~297. 551.983.124 

l. SSL 042.691.656. 

598.~80. 769.664 

S O .MA .............................. ' 2.149.323.461.340 

1. 5 ~ Passi'vo PeTmanente 

Como se disse, na_ intr.odução d~ste capitulo, de aco!
do com o art. lOS da Lei n9 4 320/64, as d!vÚas fundadas. e . ou-: 
tras. que dependam de autorização legislativa para· amortizaç.â,o ou 
resgate, conStituem o Passivo Perlll.anente; 

Este acusou uma ~lcvação de Cr$ 1.055,,070.280.9-7.:4,-4·2. 
comparativamente ao exercfcio. de l .977 • 

O Pa:;si"vo Pe~anente abrange a Divida Fundada Inte.r 
na e a D[v-ida Fundada Externa. 

Aquela,· compreendendo as Obrigações Reaju.~tãv.eis do 
Tesouro Nacional e as Nã'! R-eajustáveis, totaliZou •. no :xercício .. eni 
exame, Cr$ '1Õ3.34l.l96.999.~0. o q,ue_ corresponde. a um i~crelb.ent'dde 
36,74\ em relação a 1 977, da ordem de Cr$ 43 •. 888.0'7.8.3&1,20. 

Por o_u.t~o lad.o, a Dívida Fundada Externa, constitu! 
da .dos com;:rromissos da Uniio jUnt_o a entidades internaci,onais. a
tingiu. p.o exer~ício de 1 978, o montante de Cr$ 9:7.S9à.76o.Ooo,oo. 
equivalendo a um aumento, em relação ào ~exerCício anterior de 
S6,i31 •. 

O Relatório e Parecer Prévio do TCU ~presenta o de

monstratiVo da evolução da Dívida-,Ftindada interna" e Externa, abra!! 
gendo o períod.o 1 974/1 978, conforme o quad,:ro a· ses:.uir: 

D!yiÍl~ PU!!DADA 

EVOLUQ\0 ~974/1978 

ESPSClE 
1 9 7 4 1 9 7 s 

INTERN'A ••• ~ ......... • ..... • •• 32.94.8.891.758 60 .. 099.849.661 

EXTERNA ....................... • ••• 19.990.923.000 29.38S.S54.000" 

52.939.814.758 89 •. 485. 703.661 

Como se observa, 9 total da Di'vida Fundada, em 197$. 
foi de Cr$ 260. 939.956. 99$). DO. 

BXERcrcr.o 

1 9 ·! 1 9 1 1 1 9 7 8 

84.447.075.782 119.453.118.618 163.34_1.196.999 

42.387.392.000 62A71.91S.ooo 97.598. 76Q .• 0·00 

126.834.467.782 ·181. 925.033.618 2:60.939.956.999 

Sendo assim, temes: 

, ESP.ECl FICACAO S!1....L.Q.Q_ 

O Saldo Pa'trb:onial do exercfcio obté•-se da difere,!!_ 
ça entro os valores do .Ativo Real ( Ativo .Financeiro •ais o Ativ.o 

Pe_raanente ) e do Passivo ~eal ( Passi\•Co Fin11nteiro uis o ~ass.sivo 

Penan<tnte ) , 

Ativo Real . , . , • • • • • • .. • • ... ...... •••••• ............. 3 .. 664 .. 254.982. 768 

Passivo' R.eal , , , ••••••• ....................... ..... 3.218.9"62.238.500 

SALDO PATRIMONIAL ••••• -:................... 44$.292.744.2:65 
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Do valor do Saldo Patrimonial, CT$ 69.612.269.632,00 

corresp .. mdem ã Administ-ração Di reta, en·qua.nto r.d ...... _ .....•. ~t~· 
37$.680.474.636,"01 ã Administração Jndireta. 

O Saldo Patrimonial é o Ativo Real Liqu-ido, cuja di_ 

ferença em relação ao ~o ano anterior dá o_ Resultado Patrimonial 
dQ. Exercício, assim demonstrado: 

ESPECl_FICAÇ.f(O 

Ativo Real LÍquido em 31.12. 78 

Ativo Real Líquido em 31.12.71 

RESULTADO PATRIMONIAL I!O EXERé!CIO ••• ":-' •••••• 

7.6 Demonstração das V;>.riaçõos Patrimoniais 

-Cr$ 1,00 

445.292.744.268 

29t•.4ü8.120.079 

154.884 ._624 -189 

O Resul ~o. do Patrimonial Uo Exer-cício 
alterações ocorridas no patrimôn-io, decorrentes 0~ 
.da execução orçamentãrill., são passíveis:. da s~&uinte 
conforme consta do Relatório da IGF-MF: 

bem a.ssim as 
~ndependentes 

demonstra.~ão, 

Resu'l.tan.tes da .a"zecução Orçamsntát>ia 

Variações Positivas 

.Receita Orçament<ú>id •••••• ·•· •• ~:;:0 •• ~.. 35?. ?04. ?80.142 

Receita dos Orgãos da Adn. -:I~~tá:. 9.545.155.730.:?4 

Variação Cambia~ Intez.na ........... 484.8$0,620 

Mutações Patrimor.iais 

cObrança da D'Í;Ji.J.... At.iva •••••••• · ••• 

Alienação de Bens Róvei; e- Imóveis,. 

Recebimento~ de ,Créditos •• ~· ••• ·; ••• 

Dive:rsas ............................ ~ 

Val>iaçOes Negativas 

P.27.ss:._so:: 

4.842.811: 

·1.113.060..'448 

8.1.77.9?8 

Despesas: Orçamentárias ••••••••••••• 356.000.:!70.435 

9.90J. 323.$_41.536 

1~~.53.6?5.'739 

9.901.~89.665.7~? 

DQçe8as Orgé..os A&rr. :lndiruta ····~· ~-~ ,
0
9.836.90.S.BÚ

1
JÚ 

Mutações Patrimoniais 

Aqu.istçâo da Bens Móveis ••••••••••• 

eor.:-trução e Aquisição de Imói:et:S ••• 
CanBtru.çãa e /lquisiçáo de ·Bens Nat;;.. 
Nza Industria'!. ••••••• , ••• , , ••••••• 
Aquisição T'Ítu'l.Os e Valores •••••••• 

Divtt~ztsas ••••••••••••••••••• ~ ••••••• 

4.682.567.492 .. 

i.sos..seB.ssc 

910.082 

·2.938.935 

t.D1q:sn.s2s 9.11-3.878.634 

9.828. ?92.015, 7.50 

O ~ote;Jo dao var>iações- acima t:videnci.ã p pr>imei'!'o :t'!.,_ 

tsuZtado patrimonia'l. 

Cri 1,17"_e 

Receita Ej'etiVa ·············~-~ 9.902.969.86.5.?97 

Despesa'Efe~iva ................. 9.828.9?2.015,_?~_0 

"Supe'!'avit" Patrimonia'l. da Gea-

tão OZ'çamentaz>id ............. ; 

Independentttlll da E:cecução Or>çamoi1ntá~ia 

Va:t"iações Positivas 

Inscr>ição da D{vi-da Atlva 

Insczoição doi1 Outros CzoidÚoa •••••• :. ••••••• ~-
Incorporação- d'e. B.ints -•• , ••••••••• , • , ••••••• , 

, 2.?90,200.646 

1.Sf_0,9?.6.609~ 

11.060. ?79.382 

CancMZamsnto de. f!{vid~s Passivas •••• ~ ·-· •••• 

Administração Diret~· ••••• :: •••• ~~.A.··.· ... ~~ ... 
Administração Indit>eta 

Val''iaçÕes Negativas 

CanceZ.amen'to 'da D{vida Ativa . - . ------

Eneampamento de Di:tJij:!as Passivas ••••. • ....... . 

,Res~abf!Z.eeim~nto di~ Di. vidas· Passi_vas ••• ·-~ •• 
,Administl'a"çâo Di:r>eta .................. : •••• 

645.697.038 

6?9. 424.098.769 

/ Ú9. 272. 42S.S6l 

1. 984. ?84 .128. 005 

239. 1!48 .• ?,74 

l. 903,622 

262.'878. 432 

?21. 24,2·. 986. 506 

.. IJ._dmi!li_stração Iitd_ire_pa · ... _.!_ •••••• _ ...... ~.,.... ~.~q,_:,.Z29.?~6.529 · 

1.-883.077. 153. BSJ 

Este" segundo confrorlto~ d11monstra o tst:guinte r>~~tsu'l.• 

tado: 

Vaz>iações Post-tivas ••.•••••••• 

Varia~ães Negativas ••• ~ .••• ;_ •• 

"Superavit" E:et:r>a-O"l'çamentá:zoia·. 

1.9,61. 784.128.005 

1.883.07?.1!i3,863 

81.7()6.9?4.142_ 

"-· C~njuga~do-~-~ _os Pes_~'l.tad9s _par>ciais obtidos eviden
cia-se o roesuZ.tado pat'l'imonia"l~ em 31 de d~zembPo de 1 s"78~ 

segua: 

'
1SupePavit." Eztr>a-OI'çamentái'io. 

·"Superavit"" ·Patrimoniâ.-:.. da Geq

tão·-Ol"çame7ztál"ià ', •••• :· •• ~ ..... 

"Sup-eravit" Patrimon"i.j.'l. de 1978 

C2>l 1,00 

81.70f?.974._U2 

7-3.177.650.Q47 

154.8Q4_.624.l89 

· EtJses r>esu"ltado~ sop outl"o ângu'lo~ pode sel" demons

tPado .da seguinte maneira: 

A'ti"!"o Rea.Z. LÍ.qutdo em 31/12/7e ... ~ ........... . 

. Ativo ReaZ. L"iq_~ido sm ~1/12/77 •••••••••••••• 

"SUpePavit'r Patrimr:>nia'l. em 31/12/?8 ••••••••• 

VIII • QpJji!.(ÇOBS EXTRA-BALANÇO 

-~ 

4'45. 292. 744. 267 

290.4(?8. 120 .. 0'/$ 

iS"I. 884. 624. 189" 

E$ia-:o operaÇões referem-se i effiis,o:;:iq e resgate de P!. 
pe_l.:.moeda e ãs res~rvas cambiais-

segundo o Relatório ela IGF-MF,, em 1 "978 a emissão 

bruta de pape1-rnoeda foi _da orgem_cl_e._Cr$ 64.700.000.000;00. Cpns.!, 
derando-se que, no exercício, os recolhimento$-. rs-to é, os resga
tes totalíz~ram Cr$ 32.-300.ÓOO.OIJO~OÕ, 3.'emissão líquida de pape·l

moeda foi. de Cr$ 32.409.000.0.00,00~ a"Ssiiu: 

ESPECIFICAÇ'."~C 

EmisSão Bruta .•••••••..••••. ~---~-----·-·-·-············· 
R.ecolhinie"nt.Os • ~ .••••••••••••••••• :. • ••••••••••. 

EMISSÃO L!ÕHIDA EM- 1 978 

Cr$ ~,0(} 

64.7tlo.oon.ooo 

32 • .300.000.000 

3Z.400.000.000 

A".s·eguir, de acordo com o Re1atõrio da JGF-MF, de-

monstra-se o saldo do papel-moeda eln circulação., em 31.12.78-, que 

er~ de Cr$ 10;5.!63.649.667,00: 

ESPECI~ICAÇÃO 

TESOURO NACIONAL 

Meio Circulante Transferido.. 1.504.777.'847 

Emissão Líq. 'dé 01.04.65 a 
·31.12. 78 .......... -.. ;....... to L 945. ooo. ooo ·rc.s. 4~9. 111-.847. 
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Menos: 

Moeda Não Resgatada •••••••••• 

Reserva Monetária em 31.12 ... 78 

Saldo em Circ. em .31.12.78 ••• 

140.743.960 

145. 384.220 286.128.180 

10_3.!63. 649. 667 

Por outra forma. a IGF-MF faz a seguinte demonstr,! 
ção: 

ESPECIFICAÇÃO 

S.::.ldo c-::: -ci:-c. em 31.12.78 

E111issão Brut:a de 1 978 ........ . 

Exce-sso Pagamefl1:os strecebim •• 

70.801.142.078 

64.700.000.000 

362. *O i'. 589 136.063. 649.667 

l"lenos: 

.Recolhimento em 1 978 3Z.300.000.00Q. 

Recolhiment~ ~ecebido Reforço 
. Res. Monetarl.a •••••••••••••• 600.000.000 32.900.000.00{1 

Saldo ent Circ. em 31.12.78 ••• 103.163.649.667 

De sua parte, õ Relatério do TCU aprese.o.::.:: o demon!. 
trativo da evolução das emissõ_es e resgates de papel-moeda, entre 
1 9'74 e 1 978: 

BMISS.IIO B !U!SGATB D1! PAP!Il. - MOEDA 

lGF-MF: 

EVOLUÇÃO - 1974/1978 Cr$ 1,00 

ESPECIFICAÇXO --197< 

Saldó Anterior ............ ,_ •••••••• _ ................ . 19.043.113.577 

Emissão Btuta ..... , ...................... , ...................... . 10.900 .. 000.000 

Exces-so dos Pagamentos sobre Recebimentos ........... . 95.07.5.093 

SGJA ••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 
30.038.188.670 

~: 

RECOIRIMENI'OS ........... , ........ ~··• ....................... . E.soo.ooo..ooo 

Recebido reforço Reserva Mmetâria. ............... • ...... .. 90.000.000 

Baixa de Cédulas.confomc resoluÇões do ·a.tl ...... . 30.749.285 

Sa-l-do em circulação no exercício ............ . 24.417.439.385 

Fonte: Relatórios IGF-r.fF 1974/1978 

Quanto ãs Reservas Cambiai~, a.ssina1a o Relatório d3 

As apur<;ç:Ões pr«l-l,m·i"nare•~ afetu.adas regu!! 
do o ~onafli.tO adotado pe."lo Fundo Monetário In.toirna

cionaZ'~ indicam Q!<ie o total das reservas int-srnaci.e 

naiu daB Autol'.r;~adea Monetãria8 BroasiZei.ras~ .31 

ds dezembro da 1 9'18~ atingiu. a !/SI 11."140~6 nti-

thõe.s~ assim distribu-tdatr. 

RESERVAS 

EVOLUÇÃO 

E X E R c. r c I o s 

1975 1976 1977 1978 

24.417.439.385 34.879.748.753 50.835.672-850 70.801.142.078 

I9.4oo:ooo.ooo 30.200:000.000 45.500.000.000 64.700.000.00C 
122.559,268 215.924.097 365.469.228 562.507.589 

43.939.998.653. ..6S..295.67Z.850 96.701.142.078 136.06:3.6.t9~667 

8.900.000.000 14.2.00.000.000 zs.soo.çoo.ooo 3Z.:!OO.~OO.OOO 

120.000.000 260.!)00 .. 000 400,00Ó.OOO 600.000.000 
40.249.900 . 

34.8_79.748. 753 S0.8S5.~7Z.SSO 70.801.142.078 103.163.64.9.667 

USt mi.lhõu 

Di.ti"pon.ibili.dadn Di.vq.z>Jias ••• 

0-u.PO •••••••••• ~--:.......... 68~0 

Posição do PNI ••••.• #··••·•·• 181~2 
Direitos. Espflc1.ais de Saqu,e. __.ill.d 

11.71'0,6" 

O aumento das Reservas Cs.mbiai~, em relação a 1 977, 
:fo1 de 61.80\._ 

O Relatório do TCU mostra ·a evolução da!; Reservas no 
período 1974/1978, Como se demonstra a seguir: 

CAMBIAl·s 

1974/1978 

, oes 

EXERC!CI.OS VAIUM;MJ 
E S P E C l F 1· t.:.A Ç X Ó \ 

1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 "'! 9 7" 8 1978/1977 

i• ··'libilidades- Diversas •• 4.873,4 3.653,1 6.100,9. 6. 786:8 11.251,6 65-,'79 

curo ................ -- -·-·-·-- 56,0 56,0 56,0 64.0 68.0 6,25 

Posição dO FMf .............. 140~3 140,3 188,4 194,7 181,2 - 6,93 

Direitos EspeciaiS Saque ••• 199,4 191,1 198,6 210.6- 239.8 1~.87 

TO·TAL 5.269,1 4.040,5 6.513.9 7.256;.1 11.740."6 61.80 

f-onte: Relatórios da IGF-MF 

.AJxttações preliminares, efet"uadas seg\mdo o·conceito adotado.pelo Fundo·~tirió :r.n-:
tero'tacionai • 
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IX - BALANÇO DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

As entidades integrantes da Administração Indireta, 
no âmbito federal, estão obrigadas, por f"orça de lei., a enviar seus 
Balanços, para fins de incorporação e cOmplementação dos Balan.;os 

Gerais da União. 

A 'relação das entidades que ~nviaram os corresponde!!_ 

tes Balanços, bem assim das que não· o fizeram, consta do Relatório 

da IGF-MF, a saber: 

"PRESIDtiNCIA DA REPOBLICA 

.secretaria. ae Planejamento 

Pl~anciadora de Estudos a Prcj.rt-os "'" FI!IflP 

~Q:PI'co NaditJnaZ as. D.ra-Bnvol~imiOint"O J::ccnâmicro - 'BfiDE 

w~éi.a ,EBpClci:-á~ d.r l!inan,ciam~t; Jndft .. itH F:!NAME 

Kli!P.i,... D~_RQNÃu:(Uit 

.ypz.oG-a ·.lh!ttii-~t.~xõà dfJ .Inf'Jti:r.6Js~~l?4 ~P.:or-r;t.l:~/1-. 

MINISTS"RIO ··DA AGRICULTURA 

C,omf.sBã.o diJ Finanaitim4u1to da Produção 

Comls11ãc fl:z:.rcutiva·do Plano da Lavoura Cacau9ira 

Companhia Brasilsizoa de Armazsnam"nto. 

Co'!l-panhia Braai'ttii~a dti' Alimentos 

Elrrprasa Brasil-eira' da Assistência Técnica,. e E:r:te.naãÕ Rur>a"l · 

Empresa Brasileizo.a da P.rsquiSa Agropec·uá~ia 
Gz>upo E:z:fJcutivo d9 El(l.trifica.ç-'ão Rural' d101 'cooperativas 

Instituto Bzoasilsir-o d.r DtZsenvçZvimento FloreataZ 

Inatituto NacionaZ d(/. Colonização a Rttform·a Agrária 

SupiOizointf!ndinoi'!- Nai:ional do Ãbastttcimttnto 

Sup.rriJt.tendincia do· Dt~atmVoZvimGnto da Pssca.. 

CtmssZho Naoicnal de Cooperativi"llmo-

MINISTSRIO DAS COMUNICAÇOES 

Emprasa Br-aaileir-a- de CorrrJi.os 9 Tt~Zégrafos 

Empruc BzoasiZeira da Radiofusão - R.ADrOBRÁS 

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Fundação Mov-z,mento B:zoaSiZt~izoo d~ Atfabe"ti~tação - MOBRAI. 

FundaçãO Centro Bra•iZeil"o d.r :TV Educativa 

Pu.ndaçãtJ Nacional àll MciteriaZ 'EacoZ-ar-

Fundação Casa illl .... Rui Barbo a a 

F~tdllrar;ão das ESColas Ptilderais· I_so.ladCr.& do Estado do Rio dB 

.ran.riro 

Fundação Unive~8~i.dai:ie FednaZ do A.Cr~z-·

Pundaçãc Univeraidade tio Amaaonas 

Fundação Univeraidade da Bl'astUa 

FundaÇão Univazosi.dade do Mi:iranhão 

F~ndação Univezosi.dadt: Fadt~zoal. d"' Mato Giootrti'O 

Fundação Unive~si.dado FaderaZ dt.. Ouro Pr .. io - MG 

Fundação Unt>t,6l"Bidade Forhzoal da Paict~OJJ - RS 

Fundação U.·ivarsi.dade_ Fedaral do Piaut - PI 
Fundação UniverSidade do Ri? di-a':d.r- - ·a$ 

Fundação UniVBrsidade F.rdel"a~ d6 São C a'!' tos.- SP 

Fundação U!"-iVBrsidade- FsdsraZ d6 SergipB - SE 

Fundação Universt:dade de UberZéindia - MG 

Fundação Uni.v'.rrsidad.r Fe.dal"ai d.r Viçosa - MG 

Fundação· CentrCi NaaionaZ da ;Íperfeiçoamonto de Pessoal para 

a formação Ploofissional - CE:NAFDR 

Fundação NacionaZ ·da Ar-te 

Fundo Nacf.onaZ- do Dese_nvo'l-v1.manto da E4ucação 

Centro de Educação Tecnológica da Bahia 

Instituto Joaquim Na'buco de Pesquisas Soc~ais 

Universidade Federal de Atagoas 

Univeraidaàe Federal da Bahia 

Univeraidade Federal. do Coará 

Un'iversidtide Fede2taZ. do Espirita Sant'o 

UniVEt!'Sidad~ Fedel"a'l de Goiás 

UniVel"sida.de Fede1"aZ de Juiz d~ Fora -- MG 

Universidade FederaZ d11 Minaa G11rais 

Univel"sidade Fede:raZ d(! Pará 

UniVGrsidade .FederaZ da Pa:r>atba 
Unive:r>sidcide Federal do Paraná 

Universidade Fedel"aZ de Pernámbuco 

Unive:z>sidade FederaZ do Rio Grande do SuZ 

Universidade FederaZ do Rio G:t'ande do Norte 

Universidade Fede:ra'l de Santa Maria - RS 

Univeraidade Fede:!"aZ de Santa· Catarina 

Universidade Fedel•aZ l?ural de .Pernambuco 

lJniver;idade FederaZ Rural do Rio de Jan~olr-o 
UniVel'sid~de Federal do R}o de Janeiró 

Universidade Federal FZuminense 

Far:Juldade de Medicina do f!'riângulo Mineiro - MG 

Faculdade_ de Odorr.tolog.iç. de Di_amantina -:- MG 

Fa.culdade de Ciências, .<!-uJ;S$iria8 d.o Para 

Ct:(ligi'O Pedro. ii·· 
··Jitdb.Za J:!riJ(t~rrt;a,}~ Mtidi'4-t-1fa 

IN(co_{fg.~§~ê,rior.;çl_e· .Agz..-i-~q,fi_g~ ··MQtN1ozrõ,-"" ll/!0 

~e~ 4oi:·7F~Pmtif3Pl:«~· .. ~a·'f~16 ·A.t;f.~.s ... - .. • 
.ts":cot~ ~edi:rrtf-1} ~di! .E1ig1úíl!;zria _. 4id"ftaJ.ub'! _- MG 

J:.Vc~·~a i l:iwif-...l'ior "Ç--e Agrict( Z tu~a· di! .:•l(4:t!ra-s .-; HG. 

Esooza· Técnica ?.&4era'l-. às JtZ.ag ... as 

Escola 'l'ácnica Federal do Amaz.onau 

EscoZa 'l'éc;nica Federal da Bahia 

Escola Técnica P"edezoal da Camp::>s - RJ 

Escvl.a Técnica Federa~ do Ceará 

EsCola Técnica Fedlll"al do Espirita Santo 
EsccZa Técnica Federa~ de Goiás 

EsocZa 1.'écnioa ·p6dezo"a.l do M~r>anh5o 
Escola Técnica Flldezoal de Mat;q Gzoosso• 

Escola ?écnica Fed.era~ de Ouro Preto - MG 

Escola Técrzica Federal do Pará 

~Escola Técnica Pederp~ da Paratba 

Escola Técnica Fadal"al de Pelotas .. RS 

Escola '1'5cnica Pedeioal tJ"e Pezonambuco 

Escol-a Técnica Federa~ do Piaut 

Eaco'ta Técnica Pede_raZ de Qu:tmica do Rio de J,a.nei:zoo 

Escol-a Técnica PedePaZ do Rio Gr-ande do Nortti 

Eaco'l-a Técnica Feder-al. de Santa Catarina 

Escota Técnica Federal de .são Pau 'l-o 

Escota Ticnic~ Federal- de Sezog~pe 

Centro' Feder-ff-1. de Educação /tecnológica do Rio de Janeiro 

Centto FederaZ de Educação Tecnológica de Minas Gerais 

Centro· Federal. d(!. Educação T.acnoZógica do Paraná 

Bospita~ daa, CZ-tnicas de Pol'tO Alagre - RS 

MINISTI;RIO DO EX~RCITO 

Cai:r:a de ~ini:r.nciar.zil.nto Imobil-iário âo E:r:ército 

I,('dÚstria de Material Bélico do· Br-asiZ 

MINIST:SRIO DA FAZENDA 

Banco Cent:zoaZ do Brasi7-

Co1f!iBBão de VaZ-ores Mobi.Ziá~1.os 
Cai:r:a Econ?mica Federal 

Caiia' da Moeda do Brasi'l-

Sszov'fço Federal de Proc..~ssament.1 de Dadofl 

MINISTSRIO DA 'INTI"OSTRIA E DO COM:SRCIO 

Emp!'aaa· Brasileira de Turismo 

Instituto do AçUcazo e do Álcool 

Instituto .Bl"asileizoo do Café 

Institl.lto Nacional da Proppf.edaie InfiuatriaZ 

p;p.::t>int~'ndência da Bor>r-acha 

Superintendência de Segurot1 Pl•ivadoe 

MINISfi!RIO ,DO ·INTERIOR 

Banco Nacionr:r.Z de É!ab.itaçãc 

Companhia àe Deaenvo'l-vimento dv, VaZe do São Francisco 

Depal"tamento Naciot~~Z- de obras C'ontra as Secae 

Departamento Nacional de Obras de Saneamento 

Fundacãc NaaionaZ do Indio 
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Fund~ção Projeto P.ondon 

Su:pe'ri.>tt€ÚI.dência âo- De,senvoZvimento da Amazônia 

S!tpet'intendência do D_tisenV-='Zvime-nt'& d.c> Nordéste 
SuperiNtendência do DesentJoZ.viT'!ento ·_da Região Centro-Oeste 

SF;~perintendência do Desen'!)lo'lvimento ·da Região Sul 

Supet'intendência da Zona Franca de Manaus 

Gove1'no do Território do Amapá 

Territóroio Peáe-ra~ <1!3 Rondônia 

'l'erzoitório Federa'l de Roraima 

M!NIST:SRIO DA MARINHA 

Caixa de C'onstPuÇão de Casa parei Pe.SsoaZ do Ministério 

Marinha' 

MINIST:SRIO I'AS MINAS E EUERGIA 

Comissão Nacional de Energia NucZeazo 

MlNlST:gRIO DA ·PR..EVIDENCIA E ASS!STENC!A SOCIAL 

da 

Empresa de Pr':!eessamento de Dados da Pr>evidéncia 'sociaZ· 

Instituto de Administração Financeira da PrevidênCia e Ass-i_! 

téncia SoeiaZ 

Inst-ituto Nacional de Assistência Mé<:ii.C"a-da Pr>-etJidência So

ci-al 
Fundo de Previdência e AssistSncia- Soc_l<it:-

Insti tu to Nacional da Previàênci.:i Soci,al 

MINIST:gRIO DA SA0DE 

Instituto tlacional âe Ali"mcntll'çãà ·e Nutrição - INAM 

l>'!:INISTeRlO 110 .TRABALHO 

Conselho Federoal de A8sictente$ Sociais --- RJ 

Conselho Regional de As.sistent?s Soci;_is--_ 1a .Re~ião 
1..1-.'/'i:'A/AC/Al'/RO e RR 

Ctmselho Regional de Assisten'tes Sociais - 2a. Região 
PI/MA 

ConseZJ.o Reçional de Assist;entes Sociais - 3a, Região 
CE/Ia/ 

Conse'Lho Regional di Assi"stentes Sociais - 4a. Região 
PB/PE/AL 

Consebho Regional de Assis tentos Sociais - 5a. Regi rio 
SE/BA 

Conselho Regional de Assistentes Sociais - ~a. Região 
ES/NG 

Conselho Regiona~ de As.u·'"stantes Sociais - ?a. Região 
RJ 

Conselho Regional de Assistentes Soci-âi$ - Ba. Região 
DF/GO/MT 

ConseZho Regional de Assistentes Sociais - 9a, Região 
SP 

Conselho Regional de Assistentes Sociaia - ·10a. Regi~o· 
FIS/SC/PR 

Cons'!lh~ Pcdel*d de ·Btbdoteconomi"a - DP

ConseZho Regional de BiJ:?liote.eonomia - la. f!egiãq 
lJ'F/AC/RO/GO/MS/MT 

Cons.elho. RegionaZ de Bibtioti:Jc,;n-{o-mia - 2a. Região 
PA./AM/A.?/RR 

Conselho Reaional de BibZiotaconomia - Za. Região 
CE/MA/PI 

Conselho Regional de BibZioteconomia.-- 4a. Região 
PE/PB/RN/FN/AL 

Conselho Regional de Bib·Zioteconomia - 5a. Região 
BA/SE' 

Co"r!selho Regional às Bibl,. .. otaconom'l...: - 6a. Região 
MG 

Conselho Regional de Biblioteconomia - ?a. Região 
RJ/ES 

Conselho Regional de BibZioteeo~omia - "Sa. Região 
PR/SC 

Conselho Regional de BibZioteconomia - 10a. Região 
RS 

Concblho Federal d~ Contabilidade - RJ 

ConseZho Regio"!'lal. de Contaidlidadc - AM/AC/RO/RR 
Cons"'U;o Regional de Contabilidade - PA/AP 

Conaet1:o Ragional de Contabilidade·- MA 

C~nseth.o Regio~q.Z df: CoJ'/.tabil~dade - PI 

COnselho Regional de Contabilidade - CE 

ConseZho Regionat de Contabilidade - RN 

Co~setho Regional de Contabi'lidarf!e - PB 

Cons-elho Re~ional de Contabilidade - PE/PJI 

ConseZf.o Regiona't de Con~abi.Zidade - AL 

Co'fl.selho Regional de Contabilidade - SE 

ConseZJ:.o !fegiona,l de Contabil.idad_e - BA 

Conselho Regional de Contabilidade - ES 

Conselho Regional de Contabilidade - RJ 

Conse i..ho Regional de Contahi lid~de - SP 

Consalho Regional de Contabilidade - PR 

Consei..ho Regional de Contabilidade - SC 

Conselho Regional de Contabilidade - .f:!.S 

Conselho RegiOnal. de ·Contabilidade - MG 

Conse1.7Jo Regional de Contabilidadf! - MS/MT 

Conselho Regional de Con~abiZidade - GO 

CtmseHo Regional de Contabilidade - DF 

Conselho Fede'l'al de Correto"!'es de. Imóveis ~ DF 

ConseZho Regional de Corx>etores de Imóveis - la. Região 
RJ 

Conselho Regional de Corretores de Imóveis - 2a. Região 
SP 

Conselho Regional de Corretoroes de Imóveis - ... Região 
RS 

Conselho 'Regional de Co:roroeto:z>es de Imóveia - 4a. /legião 
MG • 

Conaeli!o Regional de Cor!'etores de Imóveis - Sa. Regi;:;" 
A.C/AM/PA/MA/GO/AF 

Conselho Regional· de Correto:res de ImóveiB - 6a. Região 
PR 

COnB'dJzó, Regional de Co:t>retores de Imóveis - ?a. Reg.-iâo 
PE/AL/PB/RN/CE/PI 

Con.seZ-~lO R~~ional de Corretores_ de Im~v_e_i_s_- 8!1. R_egião 
DF 

Conselho Regional de Corretqpes de Imóveis - 9a. Região 
BA/SB 

Conselho Regional di!! CorPetoPé8 de Imóveis - 11a. Região 
se 

ConseZho Regionat de CorroetoPfHJ' de Im$veiB - 1Ja. Região 
ES 

Conselho Regional de Corretores de Imóveis :. 14a. Região 
RO/MT 

Consethi:i Federal de Economia - Rol 

Conselho Regional de Economia - la~ Região - RJ 

Conselho Regional de Economia - 2a. Região - SP 

Consalho Regional de Economia - 3a. Região - PÉ/PB 

Conselha ReaionaZ de FconOmia - 4a. Regiãó - RS 

Consel-ho Regional de l;co1-!omia - 5a. Reg-tão - BA 

ConseZho ~egionaZ de .Economiã - &a. Região - PR 

Conselho Reg~onaZ. de Economia ;- ?a. Região - SC 

Conselho Regional de Economiá - Ba. Região· -- CE/PI 

Coizselho Regional de Econop2ia - 9a. Rt~.gião - PA 

Consel-ho Regional dG Economia - 10a. Re,gião - MG 

Cons.eZ.ho Regional de Economia - (la. Região - Di 

Conselho Regional.. de Economia - 12a. Região.- AL 

ConselhO. Regional de Economia - 13~. Região - AM/AC/RO/RR 

Const~lho Regi-ona'L d~ Economi-a - 14a. Região - H2' 

ConssZho _Regional de Economia - 16a. Região - SE 

Consalho Regi_onaZ. de Econon:ia - 19a. _Região - RN 
Conselho Federal de EnfePmagem - DF 

Conselho Regional. de En~ermagem ·- A.L 

Canse lho Regional de Enfe"!"magem - AP 

ConFelho Regional dll Enfermagem - AM/AC/RO/RR 
Consel--ho RegionaL de Enf~rma(Jem - BA

Conse'tho Ragi?naZ. de Õ'>/'~::omagam - CE 

Conselho. Be:iiOnal de Enfermr::gem - DP 

Conse~tio Regiona~ de Enfermagem - ES 

ConBeZ.ho Ragional de En[11rma"gsm - GO 
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Cotuet.hc Rr1giotuZ.Z de E:nferomagem - UA 

Ccn8el1•o R111gional de Er.fe:zomagem - MT 

Conselho Res;ioitaZ d~ Enj"erom.agem - MG 

ConseZho Regional de En[ilrmagem - PA 

Coru~e.Zho Regipnai. de Enfe.romagem - PB 
Conselho RegionaZ de Enfermagem - PR 

ConseZho .llegiOI'!'aZ de i:.'nfezomagem - PE 

Conse.Zho RegicnaZ de Enfermagem - PI 

Conselho Regional.' de Enfe:zomageln - RN 

ConseZho RegionaZ de Enferomagem - RS 

Coru;~Zh? PegionaZ de En.fermagem - R.J 

Ccnse Zho Regional de En.fermagem - SC 

Conselho RegionaZ d(,l Enfe:romagem - SP 

Conselho Region.aZ de Enfezomagem - SE 

Conselho PederaZ de ·Engenharia., Arquitetura e Agl'onor,Jia - DF 

COnselho RegionaZ de Engenhal'ia, Arquitetura e Agronomia: 

la. Região -. PA/AP 

2a. Região - PE/Fil 

õa. Região - BA 

4a. Região - MG 

.5·a. !Jegif;o - R[ 

Sa. Região - SP 

'"· R~giã? - PR 

a a. Região - RS 

Sa. Região - CE 

lOa. Rej;ião - se 
!la. Região - ES 

72a~ Região - DP 

l3d. Região - PI 

14a. Ragião - MT 

lSa. Região - GO 

l6a. Ragião - PB 

l'la. Região - AL 

lBa. Regiãó - RN 

19a. T(tegiã.o - MA 

ZOa. Região - AM/RR 

a·1a. Região - SE. 

Ua. Ragião - ,AC/RO 

Coru1eZho FflderaZ de Estat<tstica - RJ 

Ctmsetho Re(jionàZ de Estatiatic:a:: 

la. Região .., · DF/AP/AC/AM/GV/RO/RR 

:la. R~gião - RJ 

3a. Região .. SP/MT 

'4a. Rsgião - PR/SC/RS 

~a. Região - BA/MG/ES/SE 

Ga. R~gião - PE/PD/PN/AL/RN 

'?a. Região - MA/PI/CE/PA 

Con:relho Pederrtl de. Farmácia - DF 

Con.se:lho .'legionaZ de Farmácia: 

ta. Região - PA/AP 

2a. Região --CE 

Ja. li.egiâo - PE/FN 

4a. 'R6gião - BA 

5a. Região - GO 

6a •. Região -· MG 
7a. Região - HJ ... Re:gião - SP 

9a. Região - PH 

lO a .• Região - HS 

11a. Região - se 
lZa. Região -MA 

13a. Região - PI 

14a. Região - RN 

lSa. Região -P3 

l6a. RBrrlão - AL 

17a. Rsgião - SE 

!Ca. Região - ES 

2Da. P.ttg{ão - Mr 

Zla. Rtzgião - JJF 

Z2a. Região - -AH/AC/RO/RR 

Conselho Pedara.Z de Medic:ina - P..T 

Co~seZho Regional de M~tdicina: 

Adre 

Al~goas 

Amapá 
Amazonas 

Bahia 

C.earií 

Di~S.trito. Pedel'a~ 

Eapi:-oi.to Santo 

.Goiás 
Maranhão 

Nato Gl'Ol$80 

M.inas Gerais 

Pal'á 

Para-tba 

Paraná 

PernO:mbuco 

Pt"aul 

Rio de .Taneil'O 

Rio Grande do Norte 

Ri.o _ Gl'ande do Su Z. 

Santa Catar·i"na 

São PquZo 

Sergipe 

Conselho Federal .de Medicina_ V!iteriná:zoia - DF 

ccnseZhQ Regional. de Medic:?.na 'vetezriná.ria: 

1a. Região - RS 

2a .• Região - se 
õa. Rl?giãa - PR ... R(lgião - SP 

5a. R~:gião - ,R.J/ES 

'"· Reg-tão - 'liG 

Ba. Região - GO 

Sa: · Reg·tão -- AC/MS/NT/RO 

lCa. Região - BA/SE 

lla.. Begião - -PE/A~/PN 

lZa. Região - PBTRN 

l~a. Região - CE/PI/NA 

14a. Região -- ~PA/AM/AP/RR 

Corr._seZ.ho Pedspal _d'! Odontologia ~ HJ 

Con:u'llho RsgionaZ de Odo}'l1:o·Zogia: 

Al.agoas 

Amazcna:s 

Bahú:; 

~ará 

/H..etrito F111dsttaZ. 

E.#plttita San:;to 

Goiát!i 

NaranTzão 

Nato Gl'OB.so ~1.1-Z/Mato Gzoosso 

Jli.nas G111raie 

Pa:zoalba

Pa:ttt',ná 

Ptirnambuc:o 
Piau{-

Rio -Grande do Nottte 

Ri;, Grande do- SúÍ' 

Rio de Janeiro 

Santa Catattina 

São PauZ.o 

SBrgipe 

Conael.ho FedtzJOaZ da Ordem do• MÚsico• do Bra.~~iZ. - RJ 

Conselho Re{)ionaZ da Ordsm dos Nit.eico• do Bra•'i~: 
Atagoas 

Amapá 

Amazonas 

DiBtl"ito Pr~deral 

Ceará 
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Esplrito Santo 
Goiãa · 

MaranhãO 
Mato Grosso 

Ninas Gerais 
Pazoá. 

Para.tba 

Pal"aná. 

P~:rnambuco 

Rio Grande do Norte 

Ri.D Grande do .Su.Z 
Rio d~: Janeizoo 
Ac.ttQ 

Stz.nb:: Ca.razoina 
Sel"gipe 

Rondônia 

ConBelho Fe'deraZ. de f!zocfissiona.is de ReZ.açÕeg Públicas·- DF 

Concelho Regional. de Profissionais de Re!açlÚa~ l?Úb!iCJas·: 
Sargtpe 

A.!agoa's 

Para;ba 

R{..o Grande do tlorte 

Ceará 

Piaw1;-

Maranhão 

Nina.t Gerais 
Distrito Federal. 

Gpiãs 

Ri-c de Janeiro 

EtJpll'ito Santo 

Bahia 

Ri-o Grande do Su.Z 

Santa Catarina 

Parã 

Mato Grosso 

Conselho FedQzoa.Z ds PaicoZogia - DF 

-con11elho Regi.ona.Z de PaiaOZogia: 

la.; Rllgião - DF/AC/AM/GO/PAJAP/RO/RR 

2a~ Região - PE/AL/CE/.1/A/PB/PI/RN/PN 

3a. Região -~ BA/SF: 

4a. Regiao ..:_ MG/ES 

~a. RÍlglão - R.J 

8a. R6giâo ·- SP/MT'. 

'la. Reg:.tão - RS/PR/SC 

ConthtZ.ho Pe4era7. às Qutmica -- !i..T 

Conpclho Regi'anaZ d.a; Qulmica: 

la.. R•gião-- PE/PI/RN/P'B/AL/PN/CE 

llt. Regiâc - M.G/GO/DF 

la. Região - RJ/ES 

4t:. R4gião - SP/HT 

Sa. Re-gião - RS/PR/SC 

tia. Rllgião'- PA/NA/AP/RR/RO/AM/It.a 

?a. Região - BA/SE 
con••Zho 8Bdtll"at de Repreaentante.a ComurciaitJ - R.J 

Cox•eZho Regional- .de RfiJl?!'fiBtmtan'tes. Com•rcia:is: 

Amaaom:r:.a 

Ba:hia 

C.acrâ · 

E•plri to San :to 

.Na'to GrQsso 

Ninas Geroaia 

Pal"ã 

Distzoi-to FedGl"aZ 

Pazoaná 

Pernambuco 

Pia:ui 

·Rio da ,Janeiro 
Rto Gl'a:ntie do Nozote·· 

Rio· Grande do Su.Z 

são PquZo 

Santa Catarina 

Se:.ogipe 
Go-iás r 

AZarfoaa 
co.nsslho PederàZ de Técnicos de Administrar;ão -.DF 

Conse.lho Regional de Técnicos de AdmiiJistrar;ão: 

la. Região - -DF/GO 

2a. Região - PA/AP 

3a:. Região - CE/PI/MA 

4a. Região .;.. "E'E/PB/f!N?FN 

t;a:. Rzgi-ão. --iJA/SE/AL 

.6a. Região" - JIG 

?a:. Região - RJ/ES 

Sa:. !legião - SP/MT 

9a. Região. ~ PR/SC 

10a. Reqião - RS 
17a. Regi_ão - "A.M/ACÍR_O/RR 

· Conselho Pe.deraZ de Fisioterapia e Tel'apia Ocupaciona! - DF 

ConseZho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupaciona_~: 

2~. Regi:io - AC/At-!.ii-A/MA/PI/CE/RiUPB/PEiAL/BA/RR/RO/AP/ 

FN/SE 

!a:. Região - DF /GD_/RJ /NG/ES/MT 
3a. Rt~.giâo .._ SP/PR/SC/RS 

MINISTERIO DOS TRANSPO~TES 

Dgpal"tamento Nacional, de Estradas de Rodagem - DNER 

Empresa Bra.sitei:t>a de PZane.jamenio de Transport6B" - G"e'!POT 

Empresa B1'asi7.qizoa dos T:z>anspol'te:; Ul'banoa. - EBTU 

Empresa de Engenharia e Constroução de oD:rat Especiai-S SIA , 

- ECEX 

F:mp:zoesa de Portog do Broasit S/A ~- PORTOBii.ÃS 

Sup-el'intendência Nacionaz.' âa Ma.rinlui Mercante' 

Outrossim, as· seguintes Entidades não enviaram seus 
Balanços pa'ra publicaÇ;io: 

MINISTERIO DO TRABALHO 

ConsQZho Regional de. BibU"oteconomia - Sa. Região - SP 

ConseZho Regionat de Economia - ·15a. Região - MA 

Consetho RegionaZ de Economia - l6a. Re.gião - ES 

ConBethO RegionaZ de Econom:!.a - ·18a. R_sgião - GO 

Constl l-ho R-egiona 7. de Medi.c-i.na - Roncfôn-ia 
Ccn6tJtho Regi.~na'L de Medicina - Ror-:liflfa 

ConsfiZho Regional- da Orodem dos MÚtrlcos do BroasiZ - Ba.hia 

Cnn8elho Regi.onaZ da Ordem .dos MÚsicos do Bl'asiZ - PiaUl' 

Con11.eZho Regional da Ordem do8 ll'1aicotr do BraúiZ - São Pa:uZo 

ConBeZi:lo Rsgi.onaZ d~ Ordem dott llÚs-icos ão Braa-iZ - Roraima 

Comr.Zizo Regional de Profis;i-Onais dtl ljeiaçõu PúbÚcaa - PE 

Cont;e'Lho RBgionaZ de Profissiont:is de ReZri.çÕtls' Púbtica• - SP 

Os. Consel}?.os Regionai·S dos Corre:tores de !mOveis re
'lJJtivos- i Ua. Região, com base territori&l em todo o Estado de 
Mato Grosso e Território rle ROndônia. foram crh.âos pela· RESOLUÇ}O 

N9 09/78~ ( D.o. de Z9 de novembro de 1. 978 )·. do Conselho Federal 
dos Corretores de l~Ôveis. ainda não ~s:..io i~sta.lados: ra:r.ão PO! 
que ·deixaram "de apresentar os~ .seus b.:ilanços." 

CO!ICJ.USXO 

1. Comprida nossa missão-, no cursó deste e~tenso Relatório, 
é .. b:-ora de brevés .c-onsiderações finais. conc!usivas do Trabalho Ó! 
S~nvolvido. 

z. De um· modo· geral, a presta.ção das Contas do Governo r.ed!_ 
ral. relativas ao exerc"ício- financeiro de l. 978, foi de apreciável 
fc:-mulação--técnica e reprodução dos fatos de nat..wreza econÔmico
financeira, ocor:tidos no exercício. Nada nos inibe,, pois, de ate_! 
ta.r sua regul'aridade. 
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3. O Relatório d<J. Inspetoria-Geral de f-inanças, do Ministé~ 

rio da Fazenda, em suas· linhas fundamentais, apresentou as Contas 

do .:J .. uhllr Presidente da RepÚblica com plena confiabilidade, in'ob~ 

tante os senões. e alguma.s omissões, que no con~exto do r.osso Pare~ 

cer foram, oportunamente, apontada~, ficando, daqui, a advertencl.<:r. 

no sentido de seu c':'nstante aperfe,içoãmcnto., a fi:ril de, a cada ano, 

melhor. desempenhar suas atribuições. 

4. De .seu ,lado, o Tribunal __ de Conttts da União, houve por 

rnnnlcr ::õtl.l 1 rnd:iç5.? d<~ él"<;Õ.o tC.~t;ico ult,:ur.cmtc~ capaciL:tUcJ p;oJ·,; o 

trnto de J<'l.:tt::·r.i·> p.:.·<tincr.to.. 5 !haScili:<:ação fino..ucc:ír.;J. :c;; Cl:i.''l;,,_.n

U:ir.l~·- ~:c~ Relat..úr~O 'e J?nrt!c~)I"' I'r~viO 5 um.J.-'in-él.i!,;Cut.fVel ~~.:..·

t::on!.t,:<.:çfio rJ~ qua.l!JaúC!, do :riqor -,~, stlbrctudo, dO escrúp"ulo com 

guc Uisscca, nCls m;:-noros pontos, o· Cói'íjunto de Uados e infuJ:Jll..l.

'í,:ÕC!:i, or~ .• :r"J.dros do Poder Exccativ<:~. 

ituito "non valemos de":-Sse Relai:.Õri.O---.e-I'.:trecer PréVio, 

que, sempre- preciso n.::t.t: suas criticas e obse:t:vaçõcs, fo.rneceu os 

eleme-nto::; indispensãvci s da avaliação que p;r~cisamoS, sem emb~:r

go do::. ligeiros discuidos por nós ·veiificados e~- -mL o·r-:fts~~0, aP~ 

tndos. 
De todo co!lfi5vél o Parecer PréVio da. côrte ae· Con-

tas, pel~ :~provação _da m«téria. 
5. Vale destal~·ar, quanto no P,.esultado Finari.ce.iro do e-: 

:xe~·cicio, a oêorrêflci.a de ~Uperavit da ordC!Ill de CRS: ••. u •••••••• 

166.2,92.008.424,00, O que "evjdcncia. o bom dcserep0.nhÇ"I ·da execuç5o 

orçamentária. 

6. Por últ:imo, é de ·se li'!.rnentà:r qÜe. o irla-ndame-nt.o do 

art. 45 da Constituição carcç'"'-~ ·;:d.nda, de integração normativa, 

por v:i,a de legislação órdillâr:i.·,-,, Com efe.ito, dispÔ(:J -O_ r(' fÊ>:( ido 

art~.go qt.oe "a lei rcgul«rá à proccssó de fiscitliZao:;'ão-,. pela caro~ 

ra dos oeputade<s e pelo Senado- F".sder;;l.l, dos Atos do Poder Ex-~cu

tivo, inclusive os da administração indiret<.~-'' _ Esza nO:rmil c<Jns

tit-:.Jci<Jnal, para se to::-n.:.r plenamente eficaz c viabil~zar o cxe_!: 

cicio da função" fisCãTiZclaora-do -congressO em' Sriã pl0nitude, de

ve se-:: urgente e convenienteme11ta disciplinada, para o .qu~ vã
rias são i~s iniciativas neste. sentido, todas ainda não concr~ti

zad;.~s na lugislação em questão. 

Ante o •"-Xpc-f>tu, atestada a corretn prestação dçs 

co:.nt..::.s d>' C:oVcl·no Fc,:lc:ral,, rq_)<ltiv.:t.:> ao exc~c:!cio financeiro éla 

1978, com ~\pc>'!.o nas con:::iJeri'lçÕcs precedentes const.:mtes do nos

so ~elá.tõrio, aqu+ inco:rporádas ·como 't'azões--de voto, somqs pela 

apro_va_ção·~:to presente Projeto de· Decrêto -~eg;i,$l~ti~o .. 

CUNHA L!MA 

TANéR:CDO m;:vt~ 

de ·1980. 

PARECERES N•s 40 E 41, DE 1981 
Sobre o Projeto de Resoluçã.o n.0 I, de 1980~ que 

"altera o art. 243 do Regimento Interno dO- .Senado Fe
deral." 

PARECER N.0 43, DE 1981 

Da C'omiss5.o- -de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Aloysio Chaves 

O eminente Senador..Luiz Cavalcante é o autor do presente 
projeto de resolução que altera O art. 243 do Regim,ent_o_ Interno 
da Casa, a fim de, conforme esclarece em sua justificação, só 
ad:r.n,ith; a suspensão de s_essão, po_r motivos de falecimento ·•'em 
casos especialíssimos e ~xpr.essa.n;:tente id_entificados". 

Para tanto, a proposição confi_g;ura coino hipóteses em que 
poderá ocorrer a suspensão de sessa:o: .as de falecimento d·e Pre
sidente da Repúbl!ca. Vice-Pres!dente da República, Pres!d,ente do 
Supremo Tribunal F·ederal, Presidente da Càmara dos Deputados 
e Presidente do Senado Federal. 

com ~ssa nova_ r-edaçã_o, exclui-se a suspensão da sessã!J por 
morte de qualquer parlament.ar, inc_lui·nc:lo-se a suspensão- por 
fal-ecimento do Presid·ente do Su.premo Tribunal Federal, man
tida, em relação a membro do _Congresso Nacional, a suspensão 
ap-enas nos casos de morte áo Presidente da Câmara dos Depu
tados ou do Presidente do Senado F'ederal. 

Como se vê, a alteração proposta pelo projeto realmente 
_di-minuirá sensivelmente as oportunidades de suspensão de sessi:io 
do Sanado, em conseqüência de falecimentos, justam·ente porque 
a área de abrangência da medida é marcantem·ente reduzida. 

A niatéria, como se observa, não inCursiona poderosam~u~ n:a 
área jurídica ou constitucional, lia1it9.ndo-se a uma r.eforma de 
ordem regimental, típica do regime de funcionamento da Casa 
Legislativa. 

lA. conveniência e a oportunidade do projeto serão, port~nto, 
examinadas pela COmissão Diretor.a do Senado, uma vez que, nos 
aspectos de juridicidade e constitucionalidade, nada encontramos 
a contraindicar a sua tramitação. 

Sala das Comissões, 22 de outubro de 1980. - Nels-on Carneiro, 
Pr-esidente, em exercício - Aloysio Chaves, Relator - Franco 1\olon
toro - Cunha Lima - Almir Pinto - Bernardino Viana - Moacyr 
Dalla - Aderbal ~1,1re~a. 

PARECER N.0 41, UE 19&1 
Da Comissão Diretora 

Rela to r: Senador. Gastão. Müller 
Visa o presente projeto, de autoria do nobre Senador Luiz Cavalcante, a 

alterar o art. 243 do Regimento Interno do Senado Federal, a fim de somente 
permitir-o levantamento da sessão, por motivo de pesar em caso de falecimen
to do Presidente ou do Vice-Presidente da República e do Presidente do Su
premo Tribunal Federal, da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 

pretende a proposição a excluir a suspensão da sessão por 
morte d·e deputado ou senador, ao mesmo tempo que inser.e a 
suspensão no caso de falecim-ento do Presidente do Supremo Tri
bunal FederaL 

E.nt·endemos que a alteração proposta não irá agilizar o fun
cionamento do Congresso e nem ajustar "o seu funcioname-nto a 
um processo de ação mais prático e mais atento aos aspectos de 
celeridade que a··sociedade está a exigir", uma v·ez que a freqüência 
de suspensão da sessão po;r tais acontecim,entos é muito pequ~na e 
suas paralü:ações pouc:;o alteram os trabalhos do Legislativo. 

Val·e ainda sal!entar o aspecto sentimental. pela perda irre
parável do comp~nheiro qUe1 muitas vezes, militou por muito temr.o 
entre nós. Consideramos, portanto, a suspensão da sessão uma 
justa homenagem prestada pela casa: --

Ante ao exposto, opinamos .pela rejeição do pro~eto. 
Sala das COmissões, 14 de novemb-ro de 19.80. - Luiz Viana, 

Presidente - Gastão Müller, Relator - Nilo Coelho - -Dinarte 
Mariz - Alexandre Costa - Gabriel Hermes - Lourival B:t?tista. 

PARECERES N•s 42, 43 E 44; DE 1981 

PARECER N.0 42, DE 1981 
Da Comissão ide Eoonomia. Sobre ·a. Mensagem n.0 358~ 

de 1980 (n.0 590, de 1980, na origem), do Senhor Presiden
te da Rep·ública, subilliC"tendo .à ~provação do- Senado Fe
deral proposta para. lque seja autorizada Ja. :Prefeitura. Mu
nicipal de Palneiras (MG) a elevar, em Cr$ Jl.57l.OOO,OO (onze mi
lhões, quinhentos e setenta e um mil cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada. 

Relator: Senador Tancredo Neves 
Nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, o senhor Pre

sidente da República e:ncaminha ao exame do senado Federal piei-
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to da Prefeitura Municipal de Palneiras (MO) que objetlva CO!]-
tratar, junto a Caixa Económica Federal, mediante a utillzaçao 
de recursos do Fundo de Apoio ao De.;;envolviment.o soc·al- FAS, 
a seguinte operação de crédito: 

ucaracteristicas da. operação 
A - Valor: Cr$ 11.571.000,00 
·B- Prazos: 
1 - O.e carência: 36 meses; 
z - de' amortização: 144 meses· (<18 prestações trlmestra.!s) ; 

C - Encargos: 
1 - juros de: 6% a.a.; 
2 - eorteção monetária: 60% do lndice de variação das 
OR'l1N's; 

10- Garantia: vinculação de quotas do Imposto sobre C'lr
culai;,ão de Mercadorias (lCM) ; 

E - Destinação cios Recursos: construção e Implementa
ção :da, I"azenda Escola Municipal Sajnt-Cla.\r Ferreira." 

o Conselho Monetário Naclonal. eXaminando ·a viabilidade da 
operãçãO concluiu: 

·:Trata-se de flnanciaU]en~co, ~que por ~orça .tas dlllposlções 
contida.; no art. 2.0 da ReWJ,uçao n.0 ,93, dé 11-10•~6, do Senado 
Fedem!,. não se aplicam os limites fixados no art. 2.0 da ReSolu-' 
ção n:.o: 62, de 28-10-75, da m-esma C~~ d? o{l)ongresso, haja vlst:" 
que O$ , recursos a serem repassados provem do Fundo de ApOIO 
ao Desenvolvimento SOcial. 

_ De acordo com os rêgistros do Departamento de Operações com Títulos e Valores Mobiliários, a situa-
çao.geral da divida consollclada interna da Prefeitura Municipal de Palne!ras (MO) apresenta-se conforme o 
quattro a seguir: 

Divida. Consolidada 
In~ 

II - JiN'l1M.L]M!TE 
por contra.tos 

III - EXTRALI!MITE · 
a)FDU 
b) FAS 
e) BNH 

m- TOTAL GERAL (!+IIl 

Posição em 
30-6-80 

403j5 

11.57J,O 

u .. 5~I,o 

l'Unl,O 

Cr$ mll 

Situação Po:sterior 
à Contratação 

Pretendida 

-!03,5 
408,15 

11.67.1,0 

11.57J,O 

11.974,5 

5. Ievn.ndo-se em conta, entretanto, a soma do endividamento. intra e extralimite, para efeito de 
snálise s.:::bre a capacidade de pagamento da postulante, teríamo.s a seguinte .situação: 

Posição Dívida 
em Intra" 

30·6-80 Extral!mite 

Montante Global ........... 400,5 
Crescimento .·real anual ..... -213,2 
Dispêndio anual máximo .... 

Verificando-se, aM!m, que a operação- está conforme as nor
mas vigente no Regimento Interno do Senado Federal, opinamos 
pelo seu acolhimento, na forma do seguin:te: 

PROJETO DE RESOIJUÇAO.N.0 13, DE 19131 
Autoriza i1> ~a. Municipal de ;paineiras (MG) a. 

ele"f3.1' em ;Crf 11.511.000,60 (onze milhões, quinhentos " 
setenta. e mn ...U. cmzeiros) o DIIOGta.nte de sua dívida con
s<>ti<ladecin-

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 ill a Prefeitura Municipal de Painelras (MO), nos 

teJ:mOS do art. 2.0 da Rewl~ão n.o 93. de 11 de outubro de 1976, 
do Senado Federal, autorizada a elevar, em Cr$ 11.571.000,00 (onze milhões, 
quinhentos e setenta e um mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolida
da interna, a fim de que possa contratar um emprê:stimo de igual valor, junto 
à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à construção e implan~ 
tação da Fazenda Escola Municipal Saint-Ciair Ferreira, obedecidas as con
dicões admitidas pelo Banco Central do Brasil·, no respectivo processo. 

Art. 2.o Esta Resolução entra em vigor na data de sna. pu
b11eação. 

Sala das eomillsões, 3 de dezembro de 1980. - Teotônlo Vilela, 
Presidente - Tancredo Neves, Relator - José Llns - Benedito 
Canelas - Lenoír Vargas - Bernardino ~a.na. - Luiz Cavalcante. 

PARECERES N.0 43 E 44, DE 1981 
Sobre o Projeto de Resolução n.0 13, de 1981, da Comis

são de Economia1 que- "autoriza a Prefeitura Municipal <!e 
Paineiras (MG) a elevar, em Cr$ 11.571.000,00 (onze nu
lhões, quinhentos e setenta e um mil cruzeiros); o mon~ 
ta.nte de sua dívida oonsolidada". 

PARECER N.0 43, DE 1981 
Da Comissão de Consittuição e .Justiça 

Relator: Senador Tancredo Neves 

O presente Projeto de Resolução, da Oomissão de Economia 
do Senado Federal, como conclusão de seu Barecer so-bre a. Men-

OperaçãAI I'=~ à 
Limites do 

Sob Ari. 2.0 da 
E:Ei&me Pretendida. Res. n.• 62/75 

U.57J,O 11.974,5 4.360,4 
6.831,9 6.668,7 1.245,8 
1.622,2 1.622,2 934,4 

sagem n.0 358/&0, do Senhor Presidente da República. autoriza a 
Prefeitura Municipal de Palneiras (·MO) a oontratar empréstimo 
no valor de Cr$11.571.000,00 (onze milhões, quinhentos e setenta 
e um mil cruzeiros) , destlna.do a flnanclar 'a construção e Imple
mentação ela Fazenda Escola Municipal Sa.lnt-Clair Ferreira.. 

COnsiderando que ra pro:posição atende aoS press.upostos cons
titucionais e regimentais relativos· à espécie-, opinamos pela sua 
aprovação. 

Sala das C<>missões, 3 de deoombro de 1980. - Aloysio Chaves, 
Presidente, em exerc!clo- Taoeredo Neves, Relator- Lenolr Var
gas - Almir 'Pinto --Bernardino Viana. - Helvídio Nunes -
Raimundo Parente - Hugo Ramos - Murilo Badaró - Lázaro 
Barboza. 

PARECER N.0 44, DE 1981 

DA COMLSSAO DE MUN.taiLP!OS 
Relator: Senador Raimundo Parente 
Sob exame, Projeto de Resolução da Comissão de Economia 

<lo Sena.d<> Federal, que autoriza a Prefeitura Municipal de Pai
neka.s a contrata,r empréstimo no valor de Cr$ 11.571.000,00 (onze 
milhões, quinhentos e setenta e um mil cruzeiros), deBtlna.do a 
financiar a construção e Implementação da Fa.2Jenda Escola Mu
nicipal Saint-Clair Ferreir-a. 

A O<>missão de ·constituição e Justiça pronunclou-se tavora
v.elmente à proposição, quanto aos aspectos de const!tueionalidade, 
jur!d!cldade e técnica le·glslativa. 

Tratando-se de Operação que contribuirá para o desenvolvi
mento do Munlclp!o IlJa área própria dos serviços públicos, opi
namos pela a.provação do Projeto. 

Sala das Comissões, de de 1980. - Almir Pinto, 
Presidente, em exerci elo - Raimundo Parente, Rela.tor - Murilo 
Badaró - Aderbal Jllnlma - Len<>ir Vargas - Jutaby Maplhães 
- Amaral Furlan - Benedito Canelas - Moacyr Dalla - Lá....., 
llaxbosa - José Sa:rney. 
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O Expediente lido vai à 
publicação. 

A Presidência recebeu a Mensagem n• 28, de 1981 (n• 43/81, na origem), 
de 23 de fevereiro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repúbli
ca, nos termos do disposto no art. 42, item VI, da Constituição, submete ao 
Senado proposta do Senhor Ministro de Estado da Fazenda para que a Esco
la Superior de Educação Física de Goiâs - ESEFEGO, seja aütorizada a rea
lizar operação de crédito, para os fins que especifica. 

A matéria será despachada às Comissões de Economia c de Constituição 
e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Presidência recebeu, do 
Governador do Estado da Paraíba, o Oficio Sf04, de 1981 (n• GG-21, na ori
gem), solicitando, nos termos do item IV do artigo 42 da Constituição, auto
rização do Senado Federal a fim de que aquele Estado possa realizar ope
ração de emprêstimo externo, no valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões
de dólares), para o fim que especifica. 

A matéria ficará aguardando, na Secretaria-Geral da Mesa, a CODJ._ple
mcntação dos documentos necessârios. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Durante o recesso, a Presi
dência recebeu comunicação~-" Senhor Senador Luiz Fernando Freire de que 
se ausentaria do País no pericdo de 27 de fevereirO a 14de março de 1981, em 
viagem de carãter particular. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sobre a mesa, comuni
. cação que serâ lida pelo Sr. !•-Secretário. 

E lida a seguinte 
Brasma, 26 de fevereiro de 198 I. 

Senhor Presidente: 
Comunico a Vossa Excelência que, reiterando comunicação anterior, in

tegro o Bloco Parlamentar do Partido Popular desta Casa. 
Cordiamento. - Luiz Fernando Freire. 
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Expediente lido vai à 

publicação. 
À Presidência se impõe uma explicação, dirigida particularmente à Ban

cada do Partido Popular. 
O nobre Senador Luiz Fernando Freire, em comunicação que fez presen

te à Mesa, reitera comunicação anterior no sl,';.1tido de que integra o Bloco 
Parlamentar do Partido Popular. 
---- -N-ão-h-á-,--eJn -rela-ção-à- S~cretaria-Gêfal-da-:Mesa-,-nenhum expediente an
terior em que S. Ex• tenha feito sentir a sua decisão dé integrar o Bloco do 
Partido Popular, razão pela qual nós recebemos o documento como sendo o 
primeiro neste sentido. Houve, isto sim, um discurso de S. Ex• em plenário 
em que ele dizia integrar, a partir daquele moniento~ o Bloco Parlamentar do 
Partido Popular, mas, é imperativo, do ponto de vista regimental, que se ex
pressa e, por escrito, esta filiação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sobre a mesa, projeto de 
lei que serã lido pelo Sr. 1 \l-Secretário. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• I, DE 1981 
Complementar 

Veda a alteração dos casos de inelegibilidades e das normas elei
torais ou partiddrias, no perlodo de 1 (um) ano imediatamente a11terior 
à rea/izaçilo de e/eiçaes de âmbito federal, estadual e municipal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 Fica vedada, no período de 1 (um) ano irriediatamente anterior 

à realização de eleições de âmbito federal, estadual ou municipal, a alteração 
dos casos de inelegibilidade previstos em lei complementar, bem assim de 
quaisquer normas relativas à legislação eleitoral ou partidária. 

Art. 29 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publi-
cação. ~~~ -

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 
Justlflcaçio 

As instituições democráticas dependem, evidentemente, do respeito aos 
princípios de ética jurídica. Assim, não se podem resguardar na boa ordem 
moral iniciativas que, alterando violenta e inopinadamente as inStituições 
jurídicas, instaurem soluções e comp0rtamen'tos refratários à realidade sócio
política, fundada nos princípios disciplinadores de uma normatividade prees
tabelecida e por todos acatada. Somente a ação arbitrária e, portanto, cm 
contradita aos valores morais da sociedade poderia responsabilizar-se pela 
modificação de. um inStitufo ]Utídico, às vésperas de sua execução, 
dissociando-o. dos seus relacionamentos objetivos de causa e efeito. Infeliz
mente, temos observado iniciativas - sobretudo nos âmbitos eleitoral e par
tidário- objctivando a alteração do 'Chamado ••jogo politico", a fim de, sob 

a capa de urna racionalização legal, impor, em concreto, soluções favorá ·eis 
ao grupo dominante, que maneja a legislação toda vez que, impossibilit ·do 
de obter êxitos no campo eleitoral, tem de enfrentar a realidade da man: es
tação popular. 

Imprescindível, tambêm, que se dê ao Tribunal Superior Eleitoral pr lZO 

suficiente para adequar suas diretrizes e resoluções à lei criada. 
Por outro Iado7 o projeto- permite, ainda, ao eleitor comum conhecer, um 

ano antes das eleições as regras do processo. eleitoral. 
Com o presente projeto de lei complementar, pretendemos impedir que, 

no período próximo à realização de eleições, possa o arbítrio influir nas deci
sões políticas, subtraindo do eleitorado prerrogativas que, até aquela data, es
tavam conformes com a lei vigente e, portanto, com os princípios morais da 
sociedade. 

Sala das Sessões, 9 de março de 1981. -Itamar Franco. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O projeto lido serâ publi
cado e remetido à comissão competente. 

Sobre a mesa, projeto de resolução que serã lido pelo Sr. 19-Secretârio. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 14, DE 1981 
(Da Comissão Dlretora) 

Dá. nova redação ao art. 484 do Regulamento Admi
nistrativo do Senado Federal (Resolução n.0 58, de 19'72), 
alterando a Resolução n. 0 57, de 1976. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 O caput do art. 484 do Regulamento Admin!Strativ:> 

do senado Federal, com a modificação contida na Resolução n.o 
57, de 19'7~. passa a vigOrar oom a seguinte redação: 

"Art. 484. Os COnselhos de Supervisão do Centro Grá
fico do Senado Federal (CEGRAF) e c!o Centro de Infor
mática e Processamento de Dados do Senado Federal 
(PRODASEN) serão presididos por um membro da CO
missão Diretora, por ela indicado, e integrados, cada um, 
por quatro membros designados pela COmissão Diretora, 
e pelo Diretor-Executivo respectivo, na qualidade de 
membro nato." 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 
Através dos anos, foram-se acum\].lando e ampliando as atri

buições do Primeiro-Secretário do Senado Federal de tal foqna 
que o desempenho das incumbências que lhe foram cometidas 
exige do titular enorme .sacrifício, sendo quase impossível desim
cumbir-se de todas. 

Ao mesmo tempo, as demais Secretarias estão esvaziadas, fi
cando os titulares das demais funções sem outra atribuição senão 
a de substituir o Primeiro-Secretário em seus impedimentos. 

Urge corrigir a situação atual com distribuição das dif~ren
tes tarefas da Administração entre os componentes da COmissão 
Direto:a. a fim de não sobrecarregar um só dos seus integrantes 
e posslbilltar um desenvolvimento mais consentâneo à solução dos 
problemas admiulstratlvos. 

Um dos pontos a corrigir é o constante do presente projeto 
de resolução: pela redação atual do art. 484 do Regulamento Ad
mini.a:trativo o Primeiro-Secretário é o Presidente dos Conselhos 
de Supervisão do CEGRAF ,e do PRODASEN. A redação proposta 
retorna o .:probl~ma à situação anterior, ou seja, um dos membros. 
da Comissao D1retora será o Presidente dos referidos conselhos 
de Supervisão. Ao Inicio de cada gestão administrativa as tarefas 
.serão _distribuídas, entre elas a de presidir os Conselhos de su
pervi.sao, de acordo com o entendimento de cada Comissão Di
retora. 

Sala da Comissão Diretora, 9 de março de 1981. - Ja.rbas 
Passarinho, Presidente - Passos Pôrto - Gilvan Rocha - Cunha 
Lima - Jorge Kalume - Itamar Franco - Almir Pinto. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O projeto que vem de ser 
lido, após publicado e distribuído em ~vulsos, ficará sobre a mesa, durante 
três sessões, a fim de receber emendas, após o que será despachado às cOmis
sões competentes. 

Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 19-Sccretário. 
sao lidas as seguintes 

Sr. Presidente: 
Indicamos, nos termos do Regimento, o Sr. Senador Nilo Coelho para 

Lfder da Maioria do Senado Federal. 
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Sala das Sess_ões, em 9 de março de 1981. - Luiz Viana - Jarbas Passa
rinho- Alexandre Costa- Murilo Badaró- José Lins- Almir Pinto
Passos Pôrto- Louri_val Baptista- Bernardino Viana- José Guiomard
Aderbal Jurema- Jutahy Magalhães- Moacyr Dalla - Luiz Cavalcante 
-Vicente Vuoto- Amaral Furlan- Gabri_e_l Hermes- Eunice Michiles
José Sarney- Jorge Kalume- Aloysio Cha;ves- Benedito Ferreira- Di
narte Mariz - Amaral Peixoto ---Helvfdio Nunes - Lomanto Junior -
Hugo Ramos - Maurício Leite - Martins Filho - João Calmon. 

Sr. Presidente: 
Nos termos regimentais, temos a honra de comunicar a Vossa Excelência 

que a Bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, em reu
nião realizada em 24 de fevereiro do corrente ano, deliberou indicar o Senhor 
Senador Marcos Fre:ire para Líder do Partido. 

Sala das Sessões, 9 de março de 1981. - Paulo Brossard- Roberto Sa
turnino- Evandro Carreira- Itamar Franco- Mauro Benevides- Adal
berto Sena- Humberto Lucena- Lázaro Barboza- Jaison Barreto- Jo
sé Richa - Teotônio Vilela - Leite Chave - Agenor Maria - Orestes· 
Quércia - Cunha Lima - Pedro Simon - Henrique Santillo. 

Presidente: 
Indicamos, nos termos do Regimento Io.terno, o Sr. Sen-ador Evelásio 

Vieira, para Líder do Partido Popular ·no Senado Federal. 
Sala das Sessões, 9 de março de 1981.- Tancredo Neves --Affonso Ca

margo - José Fragelli - Saldanha Derzi - Mendes Canale - Gastão 
MUller- Gilvan Rocha - Luiz Fernando Freire - Alberto Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- As comunicações lidas vão. 
à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. J'i"-Secretârio. 

E lido o seguinte 
REQUERIMENTO N• 2, DE 1981 

Pelo falecimento do Deputado Wilmar Guimarães, requeremos, na for
ma regimental e de acordo com as tradições da Casa, as seguintes homena
gens: 

a) inserção em ata de voto de profundo pesar; 
b) apresentação de condolências à família e ao Estado de Goiâs; 
c) levantamento da sessão. 
Sala das Sessões. 9 de março de 1981. -Nilo Coelho- Marcos Freire

Lourival Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O requerimento, na forma 
regimental, deve ser submetido a votação, precedida de discussão se assim o 
desejarem os Srs. SeriadOreS. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS - AL) - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Luiz Cavalcante. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS- AL. Para discutir o requerimen
to.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Fui colega do Deputado Wilmar Guimarães em 1959 quando, parece, 
pela primeira vez ambos éramos eleitos para o Congresso Nacional. Depois 
tive a oportunidade de ser novamente colega do inditoso Deputado goiano, 
quando fui eleito Deputado em 1967 e ele reeleito. Agora falece aquele antigo 
colega, o qual, se não foi meu íntimo amigO, com ele sempre mantive boas re
lações de entendimento. Lamento, portanto, como todos os presentes, o fale
cimento do antigo parlamentar. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, viemos de um recesso de três meses e 
quatro dias. Toda a Nação está de olhos pespegados em nós, nesta primeira 
sessão, esperando as nossas reações em face dos muitos acontecidos nestes úl
timos três meses e quatro dias. E justamente nesta primeira sessão, por uma 
fatalidade regimental, eis que não vai haver Sessão, suspensa que serã. 

:t: verdade que pode V. Ex', por sugestão de ciiiã1quer dos colegas, conVo
car outra sessão, e então discutiremos ·os momentosos temas esperados para a 
sessão de hoje. Mas isso, Sr. President~ e Srs. Senadores, a meu ver, não calha 
bem na opinião pública; pode parecer um disfaice de mordomia, para que te
nhamos uma sessão extraordinária logo no primeirO dia após o longo recesso. 

Tenho, de minha parte, um projeto modificando essas reações do Ple
nário face ao falecimento dos membros do Poder Legislativo. Porque, na ver
dade, há duas sessões suspensas para cada parlamentar que falece, quer desta 
Casa, quer da outra: a suspensão da sessão quando é comunicado ao Plenário 
o falecimento e outra, uma sessão especial para prantear o parlamentar 
recém-extinto. O meu projeto é justamente no sentido de que não se suspenda 
a sessão quando se torna conhecimento do falecimento do parlamentar. La
mentemos o infausto acontecimento, mas que prossiga a sessão. Lembrei cer
ta vez e agora repito o lema do circo: "O espetãculo continua, haja o que hou
ver". 

Além disso, Sr. Presidente, é preciso convir que este é o Poder mais vul
nerável; é o Poder sobre o qual todo mundo quer tirar a sua casquinha. 

Há poucos dias, li em um dos jornais mais insuspeitos, - no caso um 
jornal de uma tradição democrata acima de toda suspeita, jornal amigo do 
Poder Legislativo, O EStado de S. Paulo. - no seu principal editorial, aquele 
que encima os editoriais da página 3, um que tinha o título: .. A Ilha da Fanta~ 
s1a". E esta .. Ilha da Fantasia•• era o Congresso Nacional. O jornal arrolava 
naquele _editorial algumas das nossas mazelas e partiu para uma generali
zaç-ii.o tremenda, nos tachando, isto é, ao Congresso Nacional, de "Ilha da 
Fantasia'~. 

Foi a meu ver iiin exagero, mas não foi de todo uma mentira. Havia um 
fulcro de verdade: é que, em certas circunstâncias, nós, humanos que somos, 
cometemos erros graves, que se refletem contra nós próprios. 

Dizia o falecido historiador e sociólogo T onybee que pesa sobre os paí
ses em desenvolvimento a fatalidade de duas opções: ou a ditadura militar ou 
a ditadura comunista. E acrescentava o historiador: "Escapar a este dilema é 
função do Congresso, que ele só exercita quando se afirma como Poder". 

É o que devemos fazer, Sr. Presidente- não perdermos a oportunidade 
para nos firmarmos como poder, Poder que zela sobretudo pela austeridade. 
Pranteando o falecimento do Deputado Wilmar Guimarães, Sr. Presidente, 
eu, por coerência, s-ou contra o levantamento da sessão e contra isso votarei. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. 
O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Sr. Presidente, peço a pala-

vra. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Tem a palavra o nobre Se-
nador. HenriQue Sa-ntillo. -

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Para discutir o reque
rimentO. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o Estado que represento 
nesta Casa, nos últimos anos, tem sido submetido a lastimáveis e irreparáveis 
perdaS no que diz respeito a homens que por sua luta, pelo seu trabalho, pela 
sua participação efetiva, contribuíram, colaboraram para escrever uma parte 
da sua História. 

Trata-se, agora, do pranteado Deputado Wilmar Guimarães, com quem 
pessoalmente convivi Inuito pouco ou quase nada, mas cuja história pública 
conheç-o, e o conheço bem como cidadão de meu Estado. 

Estou certo de que marcante foi sua personalidade, a retidão de caráter e 
a coerência de seu pensamento político, suas posições políticas, inclusive. 

lJdenista tradicional, primou pela coragem cívica e, também, coragem 
flsica quantas vezes, num Estado em que sabem os Srs. Parlamentares, se sub
mete quase sempre a vicissitudes políticas, atritos políticos não pouco fre
qUentes. E essa coerêO.cia de pensamento politico levou-o a apoiar em 1964 a 
Revolução de Março, mas da qual, sempre que julgou necessãrio e justo, sou
be divergir ... 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS- GO)- V. Ex' me permite um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- ... soube divergir de 
modo" justo e honesto. De modo que eu também me associo aos autores deste 
requerimento de homenagem póstuma que esta Casa presta à figura -ilustre. 

Concedo ao meu coestaduano, companheiro, par desta Casa, o nobre Se
nador Benedito Ferreira, com muito prazer, Um apárte. 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS- GO)- Nobre Senador Henrique San
tillo, a Casa, por certo, dá, muital:fVezes, pouca expressão política ao nosso 
Estado e pôde não conhecer, lamentavdmente, a bravura moral que revestiu 
a existência de Wilmar da Silva Guimarães. V. Ex'" lembrou muito bem e, 
cbmo jovem que é, naturalmente como todo jovem, generoso- apesar de ad
versário de Wilmar Guimarães- não regateou a verdade quando reconheceu 
que ele vinha combatendo os seus hoje correligionãrios, sempre caracterízado 
pela coragem cívica e pela coragem moral, sobretudo tendo em vi.sta que 
Goiás, quase como que esclerosado no tempo? uns 150 anos marginalizado do 
progresso do País, foi depositário e repositório de uma oligarquia sucedânea 
de outras anteriores, porque Goiás sempre foi vítima de oligarquias, e aquela 
que nós combatíamos ao lado de Wilmar Guimarães era tão dura quanto as 
anteriores. Realmente, nunca deu a Wilmar Guimarães, como a nós outros 
da velha e sofrida UDN de Goiás, trégua ou quartel. Lembro-me muito bem 
de que quando tinha doze anos de idade eu vendia o Jornal do Povo, que era o 
jornal da UDN de Goiás, e Wilmar Guimarães era o seu diretor. Quantas e 
quantas vezes a circulação do jornal tinha de ser resguardada com armas, 
muitas vezes de grosso calibre, para fazer face não a homens disfarçados, mas 
a policiais fardados que queriam impedir a Circulação do jornal. E eu, parti
cularmente - digo isto até corri ceorta vaidade - apesar da pouca estatura 
com que a natureza me aquinhoou, jâ naquela época, com doze anos de ida
de, evidentemente um pouco menor do que hoje, era muito âgil nas pernas, 
nunca fui realmente pego pela polícia que tentava me tomar os jornais e me 
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bater, e quantas vezes isto ocorreu, e meu argumento maior era dizer aos sol
dados: "Não me batam porque vocês vão ter que enfrentar o Wilmar Guima
rães". É com esta lembrança, e com muita saudade, que me associo ao pro
nunciamento de V. Ex•. E atê aqui nesta Casa, hàje tão pontilhada de jovens, 
ou pelo menos jovens nossos contemporâneos e que sabem, pelo menos por 
ouvir dizer, o que os udenistas de Goiás passaram para criar o clima que afi
nal veio a existir no Estado para que pudesse ser o hospedeiro da Capital da 
República. Não com pouco sacrifício, pelo contrArio foram muitos, para que 
nós chegássemos à posição que realmente chegamos a atingir, graças inequi
vocamente ao trabalho de homens como Wilmar Guimarães, combatendo 
diuturnamente a ditatura, os desmandos das oligarquias, permitindo ·que 
Goiás não só viesse a ser uma unidade conhecida e de:stacada no concerto dos 
demais Estados, mas que tivesse um clima de paz, um clima de ordem e que 
pudesse, afinal, hospedar a Capital da República, realizando o sonho de to
dos aqueles que desejavam a mudança da Capital do País para o Planalto 
Central. Parabéns a V. Ex• E assim, quase que de contrabando ao seu discur
so, quero dar a V. Ex• o meu apoio para que junto à Mesa, seja atendido esse 
requerimento em homenagem póstuma àquele bravo que, sem dúvida algu
ma, deu uma contribuição decisiva para o aprimoramento dos nossos costu
mes democráticos. Muito- obrigado a V. Ex• 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB ,..- GO)- Agradeço a V. Ex• 
o aparte. 

Sr. Presidente, realmente a Nação não desconhece o não pouco sacrifício 
da gente do meu Estado, assim como de outros Estados da Federação menos 
aquinhoados e mesmo dos mais desenvolvidos, no sentido de procurar acom
panhar a história do País em toda sua amplitude. E Goiãs tem sido um Esta
do que, mercê do sacrifício de sua gente, tem dado ao País, no passado sobre
tudo, homens públicos que souberam honrar as tradições de Goiás e o espíri
to de luta do povo goiano. E Wilmar Guimarães sem dúvida alguma estâ en~ 
tre esses homens que agora como no passado honram a memória e honram as 
~radições de Goiâs. Portanto, eu tambêm pranteio o seu desaparecimento, 
nesta quase "Ilha da Fantasia em que vivemos, nuin-C1ima de sonho, dos so~ 
nhos da democracia neste País, de fazer realmente deste País a verdadeira de
mocracia, fazendo crescer o Congresso Nacional, deixando de ser pelo menos 
um órgão semi-inócuo para se transformar num Poder da República e volte a 
ter representatividade suficiente para representar, efetivamentC:, a gente brasi~ 
leira nesta quase Ilha da Fantasia. 

Sr. Presidente, estou certo de que Wilmar Guimarães se associou a todos 
nós, atê há bem pouco tempo no sentido de que não apenas as sessões do 
C<ingresso Nacional, como bem disse o eminente companheiro, o eminente 
Senador. não apenas as sessões do Congresso Nacional sejam efetivamente 
sêrias, com debates aprofundados sobre as questões nacionais, mas que pos
samos, tambêm, este ano, conseguir conquistar aquelas prerrogativas indis
pensáveis ao Poder Legislativo, a fim de que ele possa, com legitimidade, re
presentar todos os segmentos políticos da Nação brasileira. Agradeço a V. 
Ex•, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O Sr. Passos Pôrto (PDS - SE) - Sr. Presidente, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 

nobre Senador Passos Pôrto. 
O SR. PASSOS PORTO (PDS- SE. Para discutir o requerimento. Sem 

revisão do orad.9r.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
TenhO dito sempre que ninguém chega aqui a esta Casa e à Câmara dos 

Deputados por acaso. Todos que aqui -chegam têm a sua história, e Wilmar 
da Silva Guimarães trouxe a sua história ao Congresso Nacional. 

Chegamos juntos em 1959. Trazia ele a fama e a tra_d~ção de um guerrei
ro do Planalto Central, filho de Rio Verde, do mesmO muni~pio do patriarca 
e dominador de então, o saudoso Senador Pedro Ludovico. Nessa região da 
solidão e do isolamento, onde o seu poeta maior José Godoy Garci~ 9-_iz que 
há mil anos de silêncio, nesta região do povo heróico, descendentes de imi
grantes. de aventureiros, de h9mens que vieram de outros Estados em busca 
da riqueza e do sonho, nesta região Wilmar Guimarães se plantou, como um 
resistente à força oligárquica que dominava e que ainda domina no País a 

política nas províncias, e pôde se revelar, a têm de um homem de coragem pes
soal, um grande parlamentar e um grande político brasileiro. 

Fui seu companheiro de partido, conheci-o na intimidade, juntos nos 
transferimos para Brasflia, aqui participamos na Câmara dos Deputados, e 
na Câmara dos Deputados participamos do período inicial de implantação da 
Nova Capital. Wilmar Guimarães ·sempre se revelou, ao longo desses anos, 
um defensor intransigente do seu Estado. Foi constituinte em Goiás, partici
pante da grande comissão que elaborou a sua Constituição. Foi tambêm es
critor e defensor dos recursos naturais daquele Estado. 

Sr. Presidente, diante da história de um homem como este que marcou o 
destino da sua terra, penso que no primeiro encontro legislativo a sessão deva 
ser suspensa, porque só assim estaremos à altura da tradição desta Ca!la, que, 
nos instantes derradeiros de todos, se une em homenagem aos extintos. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PASSOS PORTO (PDS - SE) - Com muita honra. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) - Fui também, na Câmara dos 
Deputados, durante várias legislaturas, colega de Wilmar Guimarães, e nele 
sempre encontrei um espírito público acentuado, um homem voltado para a 
reflexão séria em torno dos problemas da sua terra e da sua gente. E no mo
mento em que V. Ex•, como os demais companheiros que lhe antecederam na 
tribuna, traça o seu perfil, eu desejo incorporar ao seu pronunciamento a mi
nha total solidariedade à hOmenagem que o Senador presta, neste instante, à 
memória daquele ex~deputado. 

O SR. PASSOS PORTO (PDS- SE)- Como vê, Sr. Presidente, os re
presentantes dos diversos partidos políticos, os representantes dos partidos 
políticos do Estado de Goiâs aqui falaram, e a palavra de todos nós simbOliza 
a consternação desta Casa, que só poderá se materializar aprovando, nester 
instante, este requerimento, a fim de que a família de Wilmar Guimarães, o 
povo e o Governo do Estado de Goiás fiquem sabendo que o Congresso Na
cional pranteia a perda desse eminente brasileiro goiano. 

Muito obrigado~. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Srs. Senadores, quando o 

Sr. 1.., Secretário leu o requerimento, ficou claro que ele era assinado por 
vários Srs. Senadores e, particularmente, por dois líderes de bancada, o nobre 
Senador Nilo Coelho e o nobre Senador Marcos Freire. 

Não havendo mais oradores para discutir o requerimento, submeto-o a 
votos. 

O Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados (Pausa.) 
Aprovado, com o voto contráriO do nobre Sr. Senador Luiz Cavalcante. 
A Mesa associa-se à homenagem e fará cumprir a deliberação do Ple-

nário. 
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Antes de levantar a sessão, 

a Presidência convoca uma sessão extraordinária a realizai-se hoje, às 15 ho
ras e 20 minutos, com a seguinte 

Ordem do Dia 
-l-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de 
Redação em seu parecer n• 1.219, de 1980), do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 31, de 1979 (n• 32/79, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Convênio sobre Transportes Internacional Terrestre, aprovado pela 8• Reu
nião de Ministros de Obras Públicas e Transporte dos Países do Cone Sul. 

-l-
Discussão. em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de 

RedaçãÓ em seu parecer n9 1.172, de 1980), do Projeto de Lei do Senado n9 

266, de 1980, do Senador Itamar Franco, que acrescenta inciso ao Art. 171 do 
Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 
1940. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Estã encerrada a sessão. 

(Levanta~se a sessão às 15 horas e 15 minutos.) 

ATA DA 2• SESSÃO, EM 9 DE MARÇO DE 1981 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura 

- Extraordinária 
PRESIDENCIA DOS SRK JARBAS PASSARINHO, PASSOS PÓRTO E CUNHA LIMA 

ÀS 15 HORAS E 20 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Evandro Carreira- Raiml}ndo PaM 
_rente- Gabriel Hermes - Jarbas Passarinho -Alexandre Costa- José 

Sarney- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- Josê Lins 
- Mauro Benevides - Dinarte Mariz - Martin-s Filho - Cunha Uma -
Humberto Lucena- Maurício Leite- Aderbal Jurema- Marcos Freire
Nilo Coelho - Luiz Cavalcante- TeotôniO Vilela- Lourival Baptista-
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Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - Dirceu Cardoso - João Calrnon -
Moacyr Dali a- Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Itamar Franco- Mu
rilo Rtdarô- Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Lázaro Barboza
Benet:iito Canelas- Gastão Müller- Vicente Vuolo- Mendes Canale
Leite Chaves - Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE(Ji!rbas Passarinho)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 42 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. !"?-Secretário.· 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO No 3, DE 1981 

Tendo sido convidado a integrar a Comítiva que acompanhará Sua Ex
celência o Senhor Presidente da República à Colômbia, solicito me seja con
cedida autorização para desempenhar essa missão, nos termos do art. 36, § 2'i', 
da Constituição e 44 do Regimento Interno. 

Esclareço que deverei estar ausente do País durante cerca de 3 dias. 
Sala das Sessões, 9 de março de 1981.- José Sarney. 

REQUERIMENTO No 4, DE 1981 

Tendo sido convídado a integrar a Comitiva que acompanhará Sua Ex
celência o Senhor Presidente da República à Colômbia, solicito me seja con
cedida autorização para desempenhar essa missão, nos termos do art. 36, § 2'i', 
da Constituição e 44 do Regimento Interno. 

Esclareço que deverei estar ausente do País durante cerca de 3 dias. 
Sala das Sessões, 9 de março de 1981. - José Lins. 

REQUERIMENTO No 5, DE 1981 

Tendo sido convidado a integrar a Comitiva que acompanhará Sua Ex
celência o Senhor Presidente da República à Colômbia, solicito me seja con
cedida autorizaçãÔ para desempenhar essa missão, nos termos do art. 36, § 29, 
da ConstituiçãO e 44 -dO Regirrlento Interno. 

Esclareço que -deverei estar ausente do País durante cerca de 3 dias. 
Sala das Sessões, 9 de março de 1981. - Aloysio Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os requerimentos lidos se
rão remetidos à Comissão de Relações Exteriores, devendo ser apreciados 
após a Ordem do Dia, nos termos regimentais. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. l9~Secretário. 
E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 2, DE 1981 

Institui a Adoção Trabalhista para menores na faixa etária entre 
12 e 18 anos incompletos, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J9 Fica instituída a Adoçâo Trabalhista para menores na faixa 

etária entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos incompletos. 
Parágrafo Único. A Adoção Trabalhista a que se refere este artigo 

compreenderá a admissão voluntária de menores por empresas ou insti
tuições de representatividade social, classista e profissional. 

Art. 29 Esta lei aplica-se, de igual modo, a empresas ou instituições que 
pratiquem a Adoção Trabalhista, em convênio com a FUNABEM ou suas 
Fundações Estaduais, as quais poderão, para tal fiffi, proceder à triagem, en
caminhamento e acompanhamento de menores. 

Art. J9 Nas condições desta lei, o menor admitido ficará sujeito às dis
posições específicas- da Consolidação das Leis do Trabalho e legislação com
plementar. 

Art. 49 O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (no
venta) dias contados. de sua publicação. 

Parágrafo Único. Na regulamentação desta lei, o Poder Executivo dis
porá sobre o regime de incentivos às empresas e instituições que praticarem a 
Adoção Trabalhista, inclusive dispondo sobre dedução tributária no Imposto 
de Renda, das despesas com encargos sociais defluentes da execução desta lei. 

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sUa publicação. 
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O brilhante trabalho que vem desenvolvendo a Fundação Nacional do 
Bem Estar do Menor, através das suas Fundações Estaduais, já precisa de um 
amparo concreto, para que se solidifique a sua ação de prevenção da margi
nalização. Ou seja, dar-se-ã um instrumento baStante concreto para impulsio
nar suas metas que tentam, no seu corpo, impedir que a ociosidade transfor
me o dia do menor em companhias afins de perambulação indisciplinada. 

Já neste momento, conseguem algumas Fundações Estaduais a colo
cação de menores em empresas públicas, a nível de estãgio, com excelentes re
sultados, como é o caso do Estado de Sergipe. Dá-se o estágio por tempo 
muito curto, passível de uma renovação pouco protegida, disfarçadamente 
lotada num campo de instabilidade pouco confiâvel por parte dos menores. 

O estágio, conforme sabemos, carrega consigo os defeitos próprios da 
deficiência de um contrato que se propõe a tão logo alcance. Não conta tem
po de serviço, não recebe o amparo da previdbncia e cessa tão logo chegue o 
honroso momento da prestação do serviço militar. Ou-seja, o que aparente
mente é um amparo, não passa de uma tentativa frustrada no seu aspecto so
cial final. 

A Adoção Trabalhista, envolvendo a iniciativa privada, os sindicatos de 
classes, instituições sociais e filantrópicas, pode ser o ponto de correção dessa 
lacuna preenchível no momento brasileiro voltado para a necessidade de bus
car fórmulas que resultem na prevenção contra a marginalidade. Os menores 
contidos na assistência social da FUNABEM e suas Fundações Estaduais 
são, certamente, as prováveis vítimas do envolvimento marginal existente nas 
esquinas, nas praças, nas feiras, nas ruas e, infelizmente, dentro da própria 
casa pela indução de parentes ou tutores que freqUentem e participem desse 
tipo de universo fora da lei. 

Porém, é preciso que se estimulem as empresas e as instituições que aten
dam a mais este apelo que visa à paz social e à prevenção contra a violência. 
Sugere-se, então, que o Governo colabore com a iniciativa, criando sistema 
de incentivo, mediante desconto das despesas com obrigações sociais, feitas 
com esses menores, encaminhados pelas instituições envolvidas na propositu
ra da lei, do seu bruto do imposto de renda a ser recolhido, o que será mínimo 
em função do máximo de retorno. 

Assim sendo, ão atingir a idade propícia para a prestação do serviço mi
litar, terão os empresários e iristituições a certeza de que, sendo o seu funcio
nário convocado, esse apenas passará por um processo de sedimentação dos 
valores reais de uma sociedade, fundados no respeito, na disciplina, no amor 
ao trabalho e ao Brasil, retornando para a vida civil, se não tentar a carreira 
profissional militar, definitivamente recuperado para a viáa, os seus e os de
mais brasileiros. 

Nisto, ainda haverá um ponto fundamental, que se trata do seu tempo de 
serviço que não foi perdido, da preVidência social que perdura durante o seu 
trabalho e àe um vínculo sólido que contribuirá para revestir de cuidados 
mais naturais os envolvidos com a Adoção Trabalhista que propomos. 

O presente projeto é da inspiração do eminente Secretãrio de Justiça e 
Assistencia Social de Sergipe, Dr. Homero Diniz Gonçalves, que, antigo e 
eminente Juiz do Trabalho, tem vivência e amor à causa do menor brasileiro. 
Em sua homenagem e preocupado com o mais grave dos problemas nacio~ 
nais, que é o do menor, trazemos esta contribuição ao debate do Congresso 
Nacional, que já tem ampla informação desse setor crítico do nosso desenvol
vimento através da CPI do Menor feita pela Câmara dos Deputados, e que 
foi uma terrível denúncia à consciência do País. 

Ficaremos muito felizes pelo apreço que der a esta bem-aventurada ini
ciativa. 

Sala das Sessões, 9 de- março de 1981 -Senador Passos Pôrto. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e 
de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O projeto lido serã publi
cado e remetido às comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Co
missão de Redação enl seu Parecer n91.219, de 1980), do Projeto de 
Decreto Legislativo no 31, de 1979 (n' 32/79, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o texto do Convênio sobre Transporte Interna
cional Terrestre, aprovado pela 8' Reunião de Ministros de Obras 
Públicas e Transporte dos Países do Cone Sul. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutí-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 promulgação. 
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E a seguinte a redacào final aprovada 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n? 31 ~ de 1979 
(nr> 32/79, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, 
inciso I, da Constituição, e eu, , Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1980 
Aprova o texto do Convênio sobre Transporte Internacional Ter

restre, aprovado pela 8" Reunião de Ministros de Obras Públicas e 
Transporte dos Paises do Cone Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. lO? e: aprovado o texto do Convênio sobre Transporte Internacio-

nal Terrestre, aprovado pela 8• Reunião de Ministros de Obras Públicas dos 
Países do Cone Sul, realizada em Mar dei Plata, de 7 a 11 de novembro de 
1977. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vig-o! na data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Item 2: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer n' 1.172, de 1980), do Projeto 
de Lei do Senado n'i' 266, de 1980, do Senador Itamar Franco, que 
acrescenta inciso ao art. 171 do Cód~go Penal, instituído pelo 
Decreto-lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940. 

Em discussão a r"edação final, em turno único. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando 3. piilavra, declaro encerrada a 

discussão. 
Encerrada a discussão, a redação final é dada como aprovada, de" acofdo 

com o art. 359 do Regimento Interno. --
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

E a seguinte a redacào final aprovada, 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n? 266, de 1980, que 
"acrescenta inciso ao art. 171 do Código PenRl, institufdo pelo 
Decreto-lei n!' 2.848, de 7 de dezembro de 1940". 

O Congresso Nacional Decreta: 
Art. I 9 O art. 171 do Código Penal, instituído pelo Decreto-lei n9 2.8_48, 

de 7 de dezembro de _1940, com as alterações posteriores, passa a vigorar 
acrescido do seguinte inciso: 

"Art. 171. 

VII- vende, ou expõe à venda, obra de arte com indicação de 
falsa autoria." 

Art. 29 Esta Lei e_ntra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Esgotada a matéria cons
tante de Ordem do. Dia. 

Vai-se passar à apreciação dos requerimentos lidos no Expediente, de au
toria dos Srs. Senadores José Sarney, José Lins e Aloysio Chaves. 

Os requerimentos dependem de parecer da Comissão de Relações Exte
riores. 

Com a palavra o nobre Senador Bernardino V_iana, para proferir o pare
cer desse Úrgão Técnico. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI. Para emitir parecer)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. 

Na forma do que preceitua o art. 36, § 2'?, da Constituição, combinado 
com o disposto no artigo 44 do Regimento Interno do Senado Federal, solici
tam os Senhores Senadores José Sarney Costa, José Lins Albuquerque e 
Aloysio Chaves licença para ausentarem-se do Pajs no desempenho de missão 
diplomãtica. · 

O presente pedido se prende ao convite feitõ aos requerentes pelo Exm9 
Sr. Presidente da República para integrarem a Coriliiív-a Oficial _que visitará a 
República da Colômbia no período compreendido entre_ 10 _e 13 de março 
próximo. 

Entendemos que a iniciativã-do Chefe do Executivo d,e convidar três par
lamentares integrantes desta Casa para acompanharem-no à nação vizinha 
contribuiu sobremaneira para realçar a importância política deste corpo le
gislativo. Ademais, cumpre salientar ser esta uma forma não só de manter o 
parlamentar integrado no relacionamento externo do País, mas também, e 
sobretudo, inteirado dos rumos traçados no to~nte à matéria pelo Poder 
competente. 

Ante o exposto e tendo em vista a importância da missão a ser desempe· 
nhada, opinamos favoravelmente à autorização solicitada pelos eminentes 
Senhores Senadores JosE: Sarney Costa, José Lins Albuquerque e Aloysio da 
Costa Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O parecer da Comissão de 
Relações Exteriores é favorável, 

Completada a instrução da matéria, passa-se~ à sua apreciação. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Tem a palavra o nobre Se
nador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG. Para encaminhar a vo
tação. Sem revisão do orador.) -_Sr. Presidente e Srs. Senadoies: 

Leio no O Estado de Minas, de do~ingo últimol 8 de março, o seguinte 
título: 

TEME-SE PELA SEGURANÇA DE FIGUEIREDO EM 
BOGOTÂ 

BRASILIA - Diante de possíveis ameaças à integridade do 
Presidente João Baptista Figueiredo e demais componentes da co
mitiva brasileira que inicia uma visita oficial à Colômbia, na terça
feira, a Presidência da República decidiu aumentar seu efetivo de se
gurança, enviando ontem para Bogotã mais um grupo de agentes. 

À Embaixada brasileira alertou o Itamarati sobre a: atuação de 
grupos políticos que agem na Colômbia e que ontem executaram o 
empresário ~orte-americano Chester Bitermann, seqUestrado há 48 
dias. Fontes de Brasília informaram que o assassinato de Bitter
mann não provocarã mudanças na programação oficial do Presi
dente Figueiredo na Colômbia. De qualquer forma, durante os dias 
em que Figueiredo permanecer no país haverã dois aviões da F AB à 
sua disposição, em condições de levantar vôo diante de qualquer 
emergência. 

Sr. Presidente, evidentemente, estamos às vésperas da viagem do Senhor 
Presidente da República e é interessante que às vésperas da viagem do Senhor 
Presidente da República praticamente se forme a sua comitiva oficial com 
três ilustres Senadores que pertencem a esta Casa. Mas o que eu indago é se 
seria ainda conveniente esta viagem do Senhor Presidente da República a um 
país que estã com a sua instabilidade governamental caracterizada, um país 
que somente na próxima quarta-feira terâ um novo ministério. Então, a per
gunta que eu deixo ao Seriàdo Federal é por que o Senhor Presidente da Re
-pública teria urgência nestà viáge"m? s-erá que o Itamaraty foi feliz na escolha 
da data? E aqui lembraríamos a própria escolha da viagem do Senhor Presi
dente da República à França quando, prati~amente agora em abril, nós tere
mos uma nova eleição presidencial naquele País. 

É a pergunta que deixo ao Senado Federal, Sr. Presidente, nesta tarde, 
quando estamos apreciando o pedido de licença de nobres companheiros 
para integrarem a comitiva do Senhor Presidente da República. Não seria 
aconselhável, e não seria um fato inusitado, o cancelamento da viagem do Se· 
nhor Presidente da República à Colômbia'? Não poderia ser um gesto de des
consideração nem um gesto antidiplomãtico muito mais sério jâ que é o pró
prio setor de segurança do Governo brasileiro que teme pela integridade físi
ca do riosso PreSidente. Muito mais sério, ·repito, ê se amanhã, numa ope
ração militar cara e perigosa, tivermos que intervir para retirarmos, numa 
ação qualquer, a nossa cOmitiva, inclusive o Senhor Presidente da República. 

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, deixo a minha advertência, 
com o devido respeitO,- para que o Itamaraty medite sobre isso, nas próximas 
horas, e o próprio Presidente da República. Jã disse que o adiamento não é 
um fato inusitado, porque hã inclusive exemplo com o Senhor Presidente do 
Chile que já estava voando quando teve cancelada a sua visita oficial às Fili· 
pinas. 

Neste instante em que estamos votando a licença dos nobres Senadores, 
é preciso que se diga aqui que esta advertência não significa nosso desacordo 
com a presença dos nossos nobres companheiros, ao contrário, S. Ex•s lã 
honrarão o Senado da República. Claro que a Oposição não estã presente, 
nem pretenderia estar, mas a presença dos nobres companheiros honra o Se
nado Federal, honra a todos nós. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Permite-me V. Ex• um apar-
te? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG)- Pois não, com muito 
prazer. 
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O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Senador Itamar Franco, acho 
bastante lúcido que V. Ex•, com o seu espírito público, realmente pretenda 
proteger a integridade física, inclusive, do Senhor Presidente da República. 
Diria até mais que, a estas alturas, no momento em que populações famintas 
são obrigadas a invadir cidades na busca do alimento, sobretudo no Nordeste 
brasileiro, assolado por terrível seca, por problemas ainda mais terríveis no 
que diz respeito às âreas sociais, não deveria haver ausência do Presidente da 
República. S. Ex• deveria estar Iâ no Nordeste, lã no Cearâ, com o seu minis
tério todo, para ver de perto o problema, para tomar providências, diria ins
tantâneas, para acudir aquelas populações. Eu, portanto, talvez por outros 
motivos, me colocaria ao lado de V. Ex• no sentido de solicitar também que 
não se ausentassem do País o Presidente da República, uma série de Minis
tros, uma sêrie de homens públicos, enquanto gravíssimos problemas gras
sam internamente neste País. 

O SR. ITAMAR FRANCO(PMDB- MG)- V. Ex• acrescenta, com 
muita propriedade, um outro argumento para o não afastamento de Sua Ex
celência o Senhor Presidente da República, lembrando o problema nordestí-
no. 

Veja V. Ex' que, somando o que traz a sua mente esta preocupação com 
a nossa preocupação, seria realmente, no nosso entendimento, desaconselhâ
vel a visita do Senhor Presidente da República à Colômbia. 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS- GO)- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PJI.!DB - MG) - Com muito prazer, 
ouço V. Ex•, Senador Benedito Ferreira. 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS- GO)- Eu pOço o aparte a V. Ex• e per
'missão ao Senador Henrique Santillo para divergir de S. Ex• no que diz res .. 
peito ao problema do Nordeste. São mais do que aflitivos, mais do que an .. 
gustiantes, mas o Ministro específico para os problemas da regiãO jâ lá se en .. 
contra, inclusive participando de reunião da SUDENE para in !_oco, percor .. 
rem as regiões, sentir os problemas e procurar equacioná-lps. Tanto é que jã 
se anunciou. índusive atravês dos meios da imprensa. que estâ S. Ex• autori .. 
zado pelo Presidente da República, inclusive foi retirado da comitiva para, 
em nome do Presidente da República, e ninguém melhor do que S. Ex' procu
rar resolver esses problemas4 Agora, quanto à segurança física que V. Ex• pre~ 
coniza para o Presidente da República, é louvável a sua preocupação, mas 
imagine V. Ex• cada Chefe de Estado deixando-se intimidar pela aÇão nefasta 
dos terroristas, que hoje aflige todos os quadran~es da terra. ~ão sei como ê 
que amanhã poderia este Governo tomar as decisões, em face das intimi
dações, porque isso vai ocorrer, vai cOnt:nuar oc0rte''!Jdo, enquanto nós ener
gicamente não coibirmos a ação desses .e ... roristas. Logo, é realmente preocu· 
pante, mas por isso ê que se tem as r ·didas cautelares, a exemplo desta que 
os organismos de segurança do nosso País irão. tomar e como as que por certo 
aquele país amigo estará tomando. Não vejo, hon.estamente, como possam os 
chefes de Estados acovardar~se diante da ação dos terrorristas, ação que não 
ê mais novidade nos dias de hoje. Pelo contrário, acho que as lideranças têm 
que tomar posição e, corajosamente, enfrentar o problema de frente, vez que 
o que eles buscam ê exatamente isso, é atemorizar as autoridades para a im~ 
plantação do caos. Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG) -Senador Benedito Fer
reira, não se trata aqui de se acovardar ou de ser corajoso. Lembre~ inicial
mente na minha fala, a instabilidade governamental, e política _que atravessa, 
neste instante, o país vizinho e amigo. Pressupõe .. se que, numa viagem presi~ 
denciat, sobretudo em viagem presidencial, a estabilidade política e governa~ 
mental exista entre as duas nações4 

O Sr. Passos Pôrto (PDS - SE) - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Pois não. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS - SE) - Só para acrescentar ao que foi dito 
pelo eminente Senador por Goiâs. Sabe V. Ex• que a segurança de um Chefe 
de Estado estrangeiro i: feita pelo próprio país que o recebe. De modo que 
não haveria do que se duvidar, porque na hipótese de uma desestabilização 
do Governo da Colômbia, seria o próprio GovernO da Colômbia quem pedi
ria o adiamento. E sabe também V. Ex• que a Colômbia tem uma das demo~ 
cracias mais estáveis do Hemisfério. O regime lá estã normal, os ministros re
nunciaram porque lã o prazo de desincompatibilização é de um ano para as 
eleições. O que houve realmente foi a renúncia ooletiva para o processo eleito
ral, e não fruto de uma desordem de natureza política. O Presidente da Re
pública não poderia adiar, por exemplo, uma viagem já programada por cau
sa da crueldade há poucos dias, da morte daquele pastor fundamentalista 
americano feita pelo MoVimento Revolucionário 19 da Colômbia. ~um fato 
isolado dentro do contexto político do País. A Colôrribia estã em situação de 
tranqUilidade para receber o Presidente de nosso País e a sua comitiva e hâ in
teresses bilaterais. De modo que o Presidente não poderia, em hipótese algu .. 

ma, adiar, exceto se houvesse, por parte do país, interesse em que houvesse 
esse adiamento. Nós agradecemos muito a advertência de V. Ex•, mas ela não 
procede porque até agora não há nenhum motivo que justifique esse adia
mento. Muito obrigado. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Respeito a opinião de 
V. Ex•, mas pinço as suas palavras quando diz que o Ministêrio daquele pais, 
no seu todo, renunciou. Não sei, Sr. Presidente, porque a mensagem da visita 
presidencial não especifica quais os 'ªssuntos que o Senhor Presidente da Re
pública vai tratar, com quem vai conVersar. Não sei se o Senhor Presidente da 
República apenas vai dialogar com o Presidente da República Colombiana; 
por certo, no momento em que esse país estâ sem um ministério organizado, 
um ministério sob renúncia, como diz o Senador Passos Pôrto, não sabemos 
que acordos bilaterais Sua Excelência poderã fazer. 

Mas, de qualquer forma, Sr. Presidente, encerrando minhas palavras, eu 
queria recordar que tenho na Comissão de Constituição e Justiça, desde ju~ 
nho de 1980, um projeto tentando regulamentar o artigo 80 da Constituição, 
sobre as viagens do Senhor Presidente da República e do Senhor Vice~ 
Presidente da República, que diz, entre outras coisas, o seguinte: 

"Ar!. 2•- O pedido de licença será acompanhado de justifi-
cação na qual se eslarecerá: 

a) o período de ausência; 
b) a razão determinante da viagem; 
c) a natureza dos entendimentos a serem mantidos com as auto

ridades estrangeiras, se for o caso; e 
d) os integrantes da missão". 

Hoje, estamos ·sabendo quais são os integrantes dessa missão. 
E, mais importante, Sr. PreSidente, apesar disto não estar na nossa Cons~ 

tituição, não ser obrigatório, eu gostaria que, quando do retorno do Senhor 
Presidente da República, o CongressÔ Nacional fosse informado, convenien
temente, da sua missão. 

No artigo "3"' deste meu projeto eu lembro o seguinte: 

~~Art. 31' quando do retorno ao território nacional, a autorida~ 
de que se tenha ausentado submeterá ao Congresso Nacional, no 
prazo de 30 dias, relatório cirCunstanciado sobre a viagem, conten~ 
do: 

a} resultado dos entendimentos mantidos; e 
h) cópia dos tratados, ajustes, convênios, protocolos ou outros 

instrumentos firmados em nome do Pais". 

Sr. Presidente, aqui fica, pelo menos, a minha palavra; não digo adver~ 
tência, mas sobretudo o desejo de que transcorra em clima de paz e de enten
dimento a viagem do Senhor Presidente da República. 

Para nós, o Goverrio brasileiro deveria cancelar essa viagem. Não o fa
zendo, esperamos que, no seu retorno, o Congresso Nacional tenha conheci
mento do que se tenha passado nessa viagem. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Passa-se à votação do Re
querimento n'i' 3, do nobre Senador José Sarney. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau~ 
sa.) 

Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Votação do Requerimento 

n"' 4, do nobre Senador José Lins. 
Os Srs. Sefiadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau~ 

sa.) 
Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Votação do Requerimento 

n• 5, do nobre Senador Aloysio Chaves. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau

sa.) 
Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Aprovados os Requeri

mentos, ficam concedidas as_ licenças solicitadas. 
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Presidência convoca ses

são conjunta a realizar~se amanhã, às II horas, no plenário da Câmara dos 
Deputados, destinada à discussão dos Projetas de Decreto Legislativo n9S 97 
e 98, de 1980- CN, referentes, respectivamente, aos Decretos~Leis n9s 1.807 
e 1.808, de 1980. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Lourival Baptista. 

O Sr. Lourival Baptista (PDS- SE. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

No dia 2 de fevereiro deste ano, os principais jornais, radioemissoras e 
televisões de todo o mundo divulgaram a notícia do falecimento, em Paris, de 
uma das mais notáveis personalidades da França, o Ministro Norbert Segard. 
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O prematuro desaparecimento desse eminete cientista, aos 58 anos de 
idade, deixou consternada a comunidade científica internacional em virtude 
das circunstâncias em que se verificou. -

O telegrama publicado pelo O Globo~ a 2 de fevereiro de 1981, assim 
transmitiu a dolorosa ocorrência: 

"FUMO MATA MINISTRO FRANCES; MAS FICA O 
ALERTA". 

"Paris _.:.:.-N orbert Segard, Ministro Delegado para as Questões 
CientíficaS e ãS Técnicas do Futuro, da França, morreu ontem, aos 
58 anos, em Lille, vítinla de câncer pulmonar, dois anos depois de 
ter ido à televisão anunciar a extirpação de um pulmão e pedir aos 
fumantes que largassem o tabagismo - que é morte, que é suicí
dio" .. 

O Ministro fumava desde os 18 anos. Norbert Segard, doutor em Ciên
cias Físicas, não esmoreceu apôs a ablação do pulmão e trabalhãva, segundo 
seus colegas, com redobrado esforço.- "Devemos ter a coragem de sobrevi
ver até o fim - dizia ele." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Ao ensejo deste meu primeiro pronunciamento, quando se inicia a Ses

são Legislativa de 1981, o doloroso acontecimento divulgado pelo O Globo 
constitui uma trãgica demonstração, vivo exemplo e dramática confirmação 
da ameaçadora e nefasta periculosidade do vício de fumar. Uma contundente 
ilustração das terríveis conseqüências de um nagelo contra o qual a Organi
zação Mundial de Saúde (OMS) desfechou, o ano passado, em escala plane
tária, enérgica ofensiva, visando, desde logo, a reduzir e, a longo prazo, extir
par o mau hábito supostamente elegante e gerador de refinados prazeres, que 
é o cigarro._ 

A campanha desenvolvida pela OMS durante todo o ano de 1980, resu
mida no dilema- .. Fumo ou Saúde: a escolha ê sua", conscientizou os go· 
vernos, instituições educativas, científicas e culturais, empresas e populações 
de todos os países, no sentido de serem tomadas medidas enérgicas e concre
tas contra o vício do fumo, a fim de evitarem efeitos trágicos, comO à faleci
mento do Minsitro Segard- uma das vítimas dessa praga que atinge impres
sionante quantidade de homens e mulheres em todos os países. 

No que me diz respeito, promovi uma tenaz campanha, da tribuna do 
Senado Federal, consubstaciada em discursos proferidos em diversas oca
siões, com a finalidade de alertar o nosso povo para os perigos do excessivo 
consumo de cigarros que fazem do Brasil um dos maiores mercados mundiais 
do fumo, com mais de 25 milhões de viciados. 

Entendi ser do meu dever colaborar com a OMS e com os órgãos espe· 
cializados de Saúde e EdUcação do Poder ExecutivO, pata a defesa da saúde 
da população, reconhecidamente vulnerãvel às consequências de um vício 
tanto mais perigoso quanto mais frãgeis se apresentam as vítimas debilitadas 
pela desnutrição, pelas doenças, pela ignorância, pelos níveis de poluição am
biental e péssimas condições de vida. 

Enfrentando incompreensões e críticas deformadas, de origem suspeita, 
prossegui com desassombro e enei:'gia, durarite o··recesso parlamentar, em 
duas entrevistas concedidas à VOZ DO BRASIL, respectivamente nos dias 22 
de dezembro de 1980 e 26 de janeiro de 1981, OpOrtunidades que aproveitei 
para condensar, dimensionar e avaliar o conteúdo, os resultadOs e as perspec
tivas da campanha que levei a efeito, da Tribuna dO SCnado Federal. 

Por ocasião da segunda entrevista à uvoz DO BRASIL", a 26-01·81, 
senti~me particularmente estimulado pela valiosa informação que me propor
cionou o consagrado jornalista Zózimo Barroso do Amaral, quando divul
gou, em sua prestigiosa e apreciada coluna do Jornal do BraSil- precisamen
te a 21-12-80, Caderno B, página 3- notícia a respeito de uma reportagem 
do PARIS- MATCH sobre os problemas a que me vinha dedicando. 

Dizia a referida notícia, que a seguir transcreVo: 

.. Apavorante"- .. Sob o título .. Como o fumo mata", o PA
RIS MA TCH que saiu esta semana, em Paris, publica uma reporta
gem que é um dos mais expressivos e aterradores documentosjã reu· 
nidos sobre os maleficios causados pelo fumo". 

.. Fotografados minuciosamente com· uma micro-câmera, os 
pulmões doentes pela aspiração diária de centenas de substâncias 
químicas nociva·s se revelam em toda sua negrura e horror. 

.. 0 documento é apavorante e vai ao ponto de mostrar fotos de 
tumores cancerígenos em formação nas cavernas pulmonares com
balidas pela ação p~~rmanente e fatal do tabaco. 

"Por isso me.s1nu - concluía o jornalista Zózimo Barroso do 
Amaral ·- deveria ser editado em português e distribuído em todos 
os colégios, escolas, clubes, ou em qualquer agremiação que reúna 
jovens candidatos a vítimas impiacâveis do cigarro - este vício he
diondo, pai da desgraça e do infortúnio". 

--··-.:-p;r-i;s~,.~~~s:~u·-.=,·-~~~~l~í~-;jo~~alista Zózimo Barroso do 
.....!.~ • .--:~ ~-· -.....!:+n.....l .... _ ....... ,. ... ., ..... ,a. .... r~:,t .. ;h,,,A.n ,....., t.nA.n., 

Impressionado pela informação concisa e veemência da sugestão final 
daquele ilustre jornalista, procurei, de imediato, adquirir os dois números do 
Paris-Match. 

O Sr. Jorge Kalume (PDS - A C) - V. Ex• me concede um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS -SE)- Pois não, com muito 
prazer, nobre Senador Jorge Kalume. 

O Sr. Jorge Kalume (PDS- AC)- Estou ouvindo, com muita atenção, 
o discurso de V. Ex• contra o fumo. V. Ex•, com este procedimento, estã dan
do continuidade à meritória campanha iniciada desde 1979, quando aqui che
guei, alertando os seus patrícios e os· meus patrícios contra os males que o 
fumo causa. V." Ex• tem o meu 3poio e prossiga, porque assim procedendo esN 
tá prestando um grande serviço ao País. 

O SR. LOURIVALBAPTISTA(PDS-SE)-Sougratoa V. Ex•, emi
nente Senador Jorge Kalume, pelo seu aparte e tambêm pelo subsidio que me 
enviou hã poucos minutos, de assunto referente ao combate ao fumo. Um ar
tigo do O Estqdo de S. Paulo, publicado no último domingo, onde se lê o títu
lo "No Sul, as Escolas no combateaoft:Jmo". Refere-se a uma campanha que 
está sendo desenvolvida nas escolas de }9 e 29 Graus, pelas Secretarias de Saú
de e Meio Ambiente e de Educação do Rio Grande do Sul. 

Não tinha lido, ainda, este artigo, mas agradeço a V. Ex• esta valiosa 
contribuição, que-serã tema de outro pronunciamento que farei nesta Casa ... 

O Sr. Jorge Kalume (PDS- AC)'- V. Ex• poderia até incorporar ao seu 
pronunciamento a notícia estampada no jornal O Estado de S. Paulo. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE)- O pedido de V. Ex• é 
válido e solicito ao Sr. PresidCmte que este artigo seja incorporad-O a esie pro· 
nunciamento. 

Elaborada por Sábine de la Brosse, que entrevistou o Prêmio Nobel Len
nart Nilsson, fotógrafo, e o Doutor Yan Lindebergh- dois dentistas suecos 
associados Cm pesquisas do Instituto Karolinska, de Stockholm - a aludida 
reportagem é, de fato, um documento fotográfico de imensa utilidade porque 
revela, através de imagens cientificamente Obtidas, a seqUência dos estragos e 
da devastação provocada pelos cigarros, destruindo os tecidos da traquéia, 
dos brônquios e dos pulmões, quando Invadidos pela fumaça. 

Com as técnicas revolucionárias da microfotografia,· utilizando a bron
quioscopia, Lennart Nilsson conseguiu fotografar um tumor maligno no inte
rior de l,.lm pulmão e a destruição das células que as tragadas vão provocando 
pela ação cancerígena da nicotina, do alcatrão, do monóxido de carbono, do 
arsênico, e do ·inaáeclitável elenco das substâncias nOcivas carreg3.das pela fu
maça de um cigarro aparentemente inofensivo. 

Como escreveu Sâbine de La Brosse, " ... era necessário um grande fotó
grafo para mostrar o que a medicina já sabia, mas que ninguém havia jamais 
visto. 

Era necessãrio um especialista para guiar a câmera em busca das ima
gens e culminar com a fantástica reportagem da guerra do tabaco contra a vi
da." 

São estas as razões que me levam a solicitar a incorporação, a este meu 
pronunciamento, também da magnífica reportagem do Paris-Match. publica
da em dois números, respectivamente o Paris-Match n9 1648, de 26-12-80, e o 
n• 1649, de 2 de janeiro de I981. 

A divulgação em português_ desse documento constitui, inegavelmente, 
serviço que prestamos à defesa da saúde dos brasileiros, vitimados pelo vício 
do cigarro. 

Cumpre-me, ainda, inserir as informações que Zózimo Barroso do Ama
ral publicou em sua Coluna do Jornal do Brasil (Caderno B, 25 de janeiro de 
1981) a respeito da guerra que vem sendo movida, nos Estados Unidos, con
tra o fumo . 

A transcrição dos referidos documentos se justifica c·omo valioso subsí
dio ao pleno êxito da ofensiva que também deve ser realizada entre nós, con
tra o .fumo, nos parâmetros de uma ação permanente, tecnicamente conduzi
da, somando-se esforços e recursos no âmbito das atividades dos órgãos go
vernamentais e comunitários. 

Este é um dos mais ·graves desafios que os GovernOs da União, dos Esta
dos e Municípios têm de enfrentar, com a indispensável participação das lide
ranças empresariais, e da sociedade brasileira, fazendo convergir as energias 
de toda a Nação no sentido de melhorar as condições de saúde e bem-estar do 
nosso povo, seriamente ameaçado pelos nocivos efeitos de um flagelo que to~ 
dos os pafses civilizados do mundo moderno tentam erradicar. 

A este respeito, o grande exemplo nos vem dos Estados Unidos, quando 
o governo resolveu levar ap conhecimento da Nação e do mundo os resulta
dos das exaustivas pesquisas realizadas por alguns de seus melhores cientistas 
e médicos especialistas. 

-.v».;>v !-''-''""'>...,...,,, .. , .. ..., ... ..., ..... ,....,..'!I',...,....,. I-'"''...,.",....,..,,,...,.., ......... ....,.., ................. ,e. ......... '"1-- ...... 

dos ~s pafses ci~~l~zados ~~ -~~~~~ .~ode~~-~-t~~t_a~.~r~~~~c.~r! . .J_ _ _ ____ .J_ 
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Assim é que a I I de janeiro de 1964, autorizou a publicação do "Repor! 
of the Surgeon General's Advisory Comitee on Smoking and Health",- o 
famoso Relatório governamental que comentei em um dos meus pronuncia~ 
mentos desta alta Tribuna, em 1980, e que tem sido uma permanente fonte de 
consulta em todos os países (Public Health Service Publication n• I !03- Su
perintendent of Documents- Governamental Printing Office, Washington, 
D.C. 20402). 

A reação do povo norte-americano ao tomar conhecimento das conclu~ 
sões e recomendações desse histórico documento foi singular: milhões de fu
mantes deixaram imediatamente de fumar. Outros tantos milhões passaram a 
fumar charutos ou cachimbos, na errada suposição de que seriam menos peri
gosos. Os outros milhões de dependentes, fumantes inveterados, totalmente 
viciados, tentaram reduzir a sua ração diária de cigarros. 

As indústrias fumageiras e as grandes fábricas espalhadas pelo país, rea~ 
giram com o advento dos filtros, procurando recuperar os prejuízos ocasiona
dos pelo mencionado Relatório, subitamente transfonnado num best se/ler 
nacional. 

Desde então, prossegue, naquela nação, o combate sem tr&guas, contra o 
tabagismo, com a eliminação da propaganda do vício através das redes de te~ 
levísão, a proibição de fumar nos recintos fechados, nas escolas, teatro~. ôni
bus, aviões, parques e em uma infinidade de áreas de trabalho e lazer. 

O governo norte-americano enfrentou com energia o poder político da 
poderosa indústria de cigarros e dos 700.000 fazendeiros que cultivavam o ta
baco, em 24 estados, como o seu principal produto c~ ... as one of their cash 
crops"). Para se ter uma idéia da batalha travada, os cultivadores de tabaco 
tinham o apoio de 48 Senadores e dezenas de representantes do povo no Con
gresso. 

Mas a luta continua e, além das medidas fiscais adotadas com a finalida
de expressa de reduzir o excessivo consumo de cigarros, a Federal Trade Co
mission estâ examinando inúmeras outras restrições a serem vigorosamente 
implantadas. 

Apesar da reação das companhias interessadas na manutenção dos clgar~ 
ros como um dos maiores negócios do mundo. elas foram compeJidas a pre-
gar ou editar, nos pacotes vendidos aos consumidores, a seguinte advertência: 

"Caution: Cigarrete smoking is dangerous to health. It may 
cause death fron cancer and other diseases." 

Cuidado: fumar cigarros é perigoso à saúde. Pode _provocar a 
morte pelo câncer e outras doenças." 

Aliás, este é o roteiro que deveríamos igualmente adotar. 
Não hâ outro rumo a seguir se, de fato, desejarmos enfrentar o grande 

dilema que é o tabagismo. 
Deveria o Governo brasileiro igualmente convocar, com a indispensável 

colaboração- das universidades, em todos os niveis da Federação, os nossos 
melhores especialistas no campo das ciências e da medicina, em geral,- bio
logia, química, patologia, farmacologia, fisiologia, saúde pública, medicina 
preventiva, estatísticas e administração, - para o planejamento e a imple
mentação de uma legislação adequada às realidades_ nacionais. 

Por íniçiativa do Poder Legislativo, a grande equipe por, ventura selecio
nada poderia, a curto prazo, dimensionar uma política 1 ... .:lista de combate 
aos nocivos efeitos do vício de fumar. 

Evidentemente os interesses contrariados reagirão, como vem ocorrendo 
em todos os países que resolveram preservar, como prioridade essencial e 
bem ..supremo, a saúde das populações ameaçadas, principalmente as mães, as 
crianças, os adolescentes e a juventude, isto é, os segmentos mais vulneráveis 
da população a ser protegida. 

Encontro-me, Sr. Presidente, inteiramente engajado na campanha desti
nada a erradicar o flagelo, como uma imposição ética e responsabilidade ine
rente ao desempenho do mandato que exerço nesta casa do Congresso Nacio
nal. 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS - PA) - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE)- Com muito prazer, emi
nente Senador Gabriel Hermes. 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS- PA)- Nobre Senador, quero me congra~ 
tular com V. Ex• por iniciar este período das nossas atividades, dando comba
te a um dos males que mais prejudicam a populaçã'o brasileira. :E: triste verifi
car o nosso desinteresse- cabe aqui esta expressão -em dar combate a este 
vício tão nocivo, reconhecido pelas autoridades médicas, pelos estudiosos e 
por todas as pessoas que sentem e sofrem o mal do fumo. Quando nós nos en
contramos dentro de um avião ou em um recinto fechado, até mesmo dentro 
desta Casa, nós, os que não fumamos, sabemos que o fumo faz mal, mas so~ 
fremas os seus efeitos desagra.dáveis, prejudiciais a nossa saúde. Logo, só te
mos motivo para louvar-lhe, Sr. Senador, quando nós verificamos que o 

fumo faz mál às crianças- e que mal! Ficamos desejosos que reakílente vo
zes se levantem para que sctia combatido essa terrível falha que temos em nos
sa Legislação. Quando se diz. como dizem alguns, que o fumo dã renda ao 
País, o que ele não dâ de despesas, por dia, pelo que está fazendo de mal aos 
que sofrem de suas conseqüências, desde à terrível doença, que é o câncer, até 
as outras que alcançam as criaturas humanas? Quero congratular~ me com V. 
Ex' e peço para que prossiga nesta campanha, poís estará, com isso, servindo 
ao Brasil, sobretudo às crianças e aos mais velhos. Portanto, louvo-lhe o com
bate e peço, continue, porque está servindo ao Brasil. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PDS -SE)- Obrigado, eminente Se
nador Gabriel Hermes, pelo seu aparte. 

Dois pontos me tocaram: primeiro quando V. Ex' falou do mal que faz o 
fumo ã criança. Se uma mãe responsãvel soubesse do mal que faz a fumaça de 
um cigarro a uma criança - essa mãe, dentro de um quarto, deitada numa 
cama, fumando, com o filho ao lado - se ela soubesse o prejuízo que ela está 
causando ao seu filhinho,- ela nunca mais fumaria. 

E a mãe grávida, que fuma, que abusa do fumo, muitas vezes por diletan
tismo, por .status, não sabe o mal que está fa~endo àquela criança que está por 
nascer. 

O segundo, é o dispêndio que o Governo tem com os doentes, devido ao 
hãbito do fumo. 

Agradeço a V. Ex', eminente Senador Gabriel Hermes V. Ex' que é um 
homem viaj3do, que tem visitado outros países, vê que este mal está sendo 
abolido. Na Europa, na América, onde V. Ex' vai sempre, não encontra pes
soas fumando em recinto fechado. Nos parlamentos existem salas de fumar. 
Como V. Ex' muito bem disse,_ neste plenário, ·onde nós nos encontramos, 
onde somos 67 Senadores, 47 não fumam. O meu apelo, como médico, é no 
sentido de procurar dar uma contribuição. alertar dos males que causa o fu
mo. E aqui estão as reportagens do Paris Match: procure essas reportagens, e 
quem as ler, não fuma mais. 

Muito grato a V. Exf, eminente Senador Gabriel Hermes, a quem conce
do um novo aparte. 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS- PA)- Considere o mal que o fumo causa 
à economia nacional de todos os países. Estava eu nos Estados Unidos no fi
nal do ano passado, quando, na Califórnia, de oito incêndios que ocorreram 
naquele Estado, no período em que ali estive, dois foram indentificados como 
ocasionados pelo fumo dos viciados que; ão dormirem deixaram cair o cigar
ro. Veja V. Ex' que atinge todos os cantos. 

O SR. LOUR!V AL BAPTISTA (PDS- SE)- E o desastre, onde mor
reu o nosso saudoso Presidente Filinto Müller, foi causado j~stamente por 
um cigarrá. Há também outro assunto que V. Ex• falou a respeito do impos
to. Mas quanto o Governo gasta com o tratamento daqueles que fumaram, fi~ 
caram doentes e que depois morreram? 

Concedo, com muito prazer, o aparte ao Senador Leite Cha.ves. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB - PR) - Senador lourival Baptista, é de 
muita pertinência o seu pronunciamento sobre o fumo. Existem aqui, no Se
nado. em andamento, uns originários daqui e outros vindos da Câmara, di
versos projetas restringindo a propaganda do fumo na televisão. 

Obtivemos urgência para a votação, em Plenário, para a aprovação de 
um parecer de que fui o Relator, juntando em um substitutivo todos aqueles 
projetas concernentes à matéria. Estranhamente retornou a uma comissão e 
estamos com dificuldades de obter a aprovação de matéria de tão alta perti
nência. Posso dizer a V. Ex' que em todas as partes do País: Câmaras, as
sembléias, organizações, comunidades estão se levantando contra isso. Acho 
que poucos são tão funestos quanto o fumo. Digo isso porque fumei durante 
17 anos seguidos. e se me perguntassem hoje qual foi a coisa mais importante 
ocorrida em minha vida, responderia que foi o fato de ter deixado de fumar. 
A vida muda, até mesmo a agudez intelectual, se revigora a disposição, o 
nível de saúde. E eu quero lembrar a V. Ex•, a experiência de que tomei co
nhecimento no Exterior, uma vez. Um laboratório pós 100 ratos brancos 
numa gaiola. e 100 ratos brancos QU_outra; ratos iguais, da mesma origem, da 
mesma procedência genética. Colocou na ração de uma dessas gaiolas n.icoti
na, e na outra, não. Depois in-oculou-se o germe do câncer, em ambos os gru
pos. 90% dos ratos, que receberam a nicotina tiveram câncer, e do outro lado, 
90%, não. Quer dizer, apenas 10% contraíram a doença. Posso lhe assegurar 
que já há cinco anos, nos Estados Unidos, milhares de médicos vêm deixando 
de fumar pelo convencimento do mal. O fumo é causa cancerígena. É lamen
tável que o Executivo seja um dos setores que resistem à aprovação de um 
projeto que proíbe o fumo ou diminua a incidência de sua propaganda, sob a 
alegação de que constitui renda fiScal para o País. Mas em relação aos males 
que causa o fumo, essa renda é insignificante, maiores são os gastos advenien
tes com a saúde pública. Nesta parte, V. Ex' tem total razão, quando diz que 
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os males sociais são incomensuráveis em relação ao- montante de alguns im
postos que são arrecadados pela União. Apelo para o Senado, no sentido de 
que façamos duas coisas: proibamos aqui, no plenário não como uma medida 
odienta, mas necessária, 6 uso do fumo. Eu concorclo com V. Ex• e assinarei 
qualquer projeto que vise à modificar o Regimento nesse sentido. E aprove
mos também os projetes em tramitação no Senado, objeto de substitutivo de 
minha autoria, aprovado tanto na Comissão de justiça qUanto na de Agricul
tura. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE)- Sou muito grato a V. 
Ex•, eminente Senador Leite Chaves, pelo seu aparte, pelO subsídio que"incor
porou ao meu pronunciamento, e que muito me honra. f: um companheiro 
nosso nesta Casa, que também recOnhece os grandes males do fumo. V. Ex•, 
que jâ tem um projeto a este respeito, eu não tenho dúvida que, algum dia, 
nós o teremos aprovado, e esta Casa estarã longe dos males da fumaça dos ci
garros. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Permite V. Ex•? 

O SR. LOU RIVAL BAPTISTA (PDS-SE)- Ouço com muito prazer 
o eminente Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE) Nobre Senador Lourival Baptis
ta, desejo, antes de mais nada, levar a V. Ex• os nossos aplausos por reence
tar, com o mesmo empenho e obstinação, a sua campanha contrl! o fumo em 
nosso País. A exemplo do que fez o· nobre Senador Leite Chaves, desejo re
cordar que na legislatura passada, apôs haver sido designado relator de vários 
projetas regulamentando a propaganda em torno do fum_o, parti de uma pro
posição de autoria do nosso ex-companheiro Senador Ruy Santos e elaborei 
um substitutivo que, ao ser submetido ao Plenário, aqui teve a sua tramitação 
procrastinada, com a solicitação para.- exame por parte de outra comissão téc
nica do Senado FederaL Faço votos de que V. Ex• continue com essa mesma 
disposição, com essa mesm-ã p-ertinácia e possa consignar novos êxitos nesta 
cruzada que empreende contra o fumo no Pa{s. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE)- Sou muito grato a V. 
Ex•, Senador Mauro Benevides, pelo seu aparte, por este depoimento valioso 
que dá, por este seu grande interesse, também, de combate ao fumo. 

Tenho sido vítima, inclusive, da incompreensão, das intrigas e do ódio 
gerado pelos meus inúmeros -pronunciamentos contra o fumo. 

Ainda recentemente, uma rádio-emissora tentou maliciosamente ínsi
nuar que eu também fumava, pretendendo assim desmoralizar a campanha 
que estou promovendo na dupla condição de médico e Senador. 

No Sul do País estações de rãdio davam que o Senador Lourival Baptista 
foi à televisão combater o fumo, falar contra o fumo e sentiu-se mal; foi reti
rado do ar. Quando me retiraram do ar eu meti a mão no bolso, puxei uma 
carteira de cigarro, tirei um cigarro e comecei a fumar. Como se isso viesse me 
contrariar, ou me aborrecer, ou me amedrontar. Pelo contrário, aí que eu 
continuo falando e falando sempre. Isto me foi dito; telefonaram-me pergun
tando se eu tinha feito alguma coisa. Era simplesmente uma campanha por
que eu havia, dois dias antes, num programa da Voz do Brasil falado contra o 
fumo. 
Agora, o que me alegra é o apoio que tenho recebido de colegas, as cartas de 

pessoas me felicitando pela campanha, de artigos de jornais que falam do 
combate ao fumo e livros que me enviam, os quais estamos guardando como 
subsídio para retornar a esta tribuna, e, nesta hora, desejo agradecer a todos 
aqueles que nos têm apoiado e incentivado na campanha que estamos reali
zando. 

A insidiosa calúnia não prosperou porque jamais fumei em toda a minha 
vida. 

Alguns interessados possivelmente a serviço dos interesses contrariados 
pela minha atitude, tentaram se infiltrar em órgãos de grande projeção na im
prensa brasileira, numa vã tentatiVa -de desmoralização pessoal, veiculando 
infâmias que, mercê de Deus, jãmaiS poderia me atingir. 

Sabem, todavia, os que me conhecem que não temo intimidações, criti
cas ou ameaças de qualquer tipo. Sou um homem curado e bem ·curado. 

Não recuarei um milímetro Sequer e vou prosseguir com a mesma ener
gia, na luta empreendida em defesa da saúde, do bem-estar das famílias e da 
mocidade, também defendendo a saúde de 47 Senadores que não fumam nes
ta Casa,.bem como da melhoria das condições do meio atingido pela poluição 
ambiental porque, aqui, não são só os Senadores qrie fumam, não. Existem os 
visitantes, os jornalistas, as outras pessoas, e quando chega 4 ou 5 horas da 
tarde, ninguém agUenta mais a fumaça: Aqueles que não fumam sentem-se 
mal e aqueles que fumam devem ter pena daqueles que não fumam. Um Ho-
mem como eu, jã numá Idade meio provecta, como o Senador Almir Pinto, 
que foi meu contempOfâifeo na velha Faculdade de Medicina da Bahia, ou
tros jovens, como Mauro Benevides, como Leite Chaves, José Lins, Gastão 

Müller, Cunha Lima, que têm muitos anos pela frente e o meu velho e queri
do amigo Passos Pôrto, que fuma, mas disse-me que vai deixar de fumar, pre
cisa ser ajudado nesta campanha. Logo, n_ós temos que dar uma palavra de 
alerta àqueles que fumam. Aqueles que fumam devem ter pena daqueles que 
não fumam e fumarem fora do Plenário, ou então, fazer-se uma sala especial 
para os fumantes. 

A batalha apenas começou nos países mais desenvolvidos. 
No entanto, como demonstram as conquistas científicas e tecnológicas 

obtidas nesta década, a exemplo das sofisticadas técnicas do "Scaner eletro
microscópio" empregadas pelo Prêmio Nobel Lennart Nilsson, com a cola
boração do Doutor Yan Lindenbergh, na Suécia, delineiam-se, a curto prazo, 
excelentes perspectivas de êxito. 

O Paris-Match ao publicar as impressionantes micro-fotografias obtidas 
pelos sãbios do Instituto Karolinska, de Stockholm, contribuiu para estimu
lar, no mundo inteiro o recrudescimento do combate ao tabagismo. 

O terreno está preparado para o planejamento e execução de uma políti
ca realista, capaz de enfrentar o magno desafio. 

O Brasil como um grande produtor de fumo e uma das maiores vítimas 
do flagelo, com os seus 25 milhões de fumantes obstinados, tem um papel de
cisivo a desempenhar no concernente à proteção da saúde de toda a Nação. 

País preponderantemente jovem, cóm mais de 62% de seus habitantes 
nas faixas etãrias de O a 21 anos de idade, cumpre-lhe o quanto antes, assegu
rar o seu próprio futuro, protegendo, a partir da assistência à maternidade e 
desde a pré-escola, os milhões de crianças e menores que constituem urna ca
mada extremamente vulnerável de sua população. 

Não há tempo a perder quando já se avizinha no horizonte, o advento do 
ano 2000, -o novo milênio que o Brasil deverá atingir como uma Nação viá
vel, sadia e próspera, na hipótese em que, desde já, seja detido o processo de 
sua auto~destruição pelo Vicio do fumo, pelas doenças, pela subnutrição e de
mais fatores negativos felizmente jã- diagnosticados e conhecidos. 

Finalmente, se é exato, que as múltiplas doenças e lesões irreversíveis 
provocadas pelo vício de fumar se manifestam, sobretudo, na população 
adulta, também a experiência comprova o fato de que é cedo, durante a ado
lescência, que se adquire esse hábito pernicioso. 

Levando-se em consideração a extrema vulnerabilidade dos jovens, é, 
certamente, através de programas educativos, visando atingir o núcleo fami
liar e, basicamente os grupos em. idade escolar, que se poderá neutralizar a 
criminosa- propaganda dos cigarros. 

Ninguém ignora as potencialidades das indústrias que lucram com per
manente difusão de um vício difícil de ser erradicado. 

O fUmo é objeto, em nosso País, de uma excessiva, intolerável e sutil 
publicidade, principalmente através dos anúncios patrocinados pelas empre
sas exploradoras do vício, vinculando o Cohsumo de determinadas marcas de 
cigarros a supostos prazeres e à conquista de status, como um hábito elegan
te. 

Através da televisão, a propaganda subliminar ou ostensiva vai anulan
do a capacidade de resistência dos jovens que, depois do primeiro maçO, se 
tornam totalmente dependentes. 

Durante todo o ano de 1980, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
concentrou esforços e recursos na tentativa de gerar em escala planetária, 
uma enérgica reação córitrã a praga do tabagismo, visando reduzir o consu
mo excessivo de cigarros- campanha resumida na opção estabelecida entre 
o fumo e a saúde. 

A generalização do_ uso do cigarro, estimulada pela tolerância governa
mental a pretexto de que o cigarro contribui para ampliar a capacidade tribu
tária dos governos, torna-se particularmente grave, - conforme esclareceu a 
OMS- para os países em desenvolvimento em face do crescimento das dis
paridades entre países pobres e países ricos. 

Na verdade, está demonstrado que as vantagens econômicas geradas 
pela exploração do fumo são anuladas, a curto prazo, pelos gravíssimos da
nos e prejuízos à vida e à saúde da população desses países, cujas terras ora 
dedicadas ao cultivo do fumo deveriam ser melhor utilizadas para produção 
de alimentos. 

Em seu pronunciamento sobre a luta contra o fumo como responsabili
dade profissional dos médicos, no Dia Mundial da Saúde, celebrado a 7 de 
abril de 1980, assim se exprimiu Sir George Godber (Ex-Oficial Médico Prin
cipal, da Inglaterra):- uNão é preciso reproduzir todas as provas estatísticas 
da nocividade çlo fumo; basta dizer que o fumante corre duas vezes mais risco 
que o não-fumante de morrer antes dos setenta anos, e que, aos trinta e cinco, 
os fumantês obstinados podemjã haver diminuído de seis anos sua expectati
va de vida". 

Nas relações sociais e nos locais de trabalho, a pessoa que fuma põe em 
perigo, também, a vida de seus amigos e companheiros. 
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"Três grupos de pessoas podem ajudar a sociedade a alcançar esse objeti
vo: os responsáveis pelos cuidados com a saúde e a sua promoção; os que têm 
a seu cargo a educação dos jovens; os que possuem atribuição legislativa para 
regulamentar o consumo do fumo e proibir que se fume nos recintos fechados 
e nos lugares públicos." 

A medicina não tem meios específicos para obter mudanças de compor
tamento, nem dispõe de remédios ou metódos mais eficientes do que a sim
ples persuasão para conseguir esse objetivo. O problema que se apresenta aos 
profissionais da saúde e, portanto, encontrar meios de convencimento verda
deiramente eficazes. 

A proibição pura e simples não ê suficiente nias cumpre proteger contra 
o fumo alheio as pessoas que não fumam. 

E, concluiu Sir George Godber: ... uNinguêm triunfa por completo em 
sua própria vida se não beneficia com esse friurifó o seu próximo". 

Não hã outra maneira de conseguir a vitória mais importante de todas, 
no caso do fumo, senão convencendo os nossos filhos e netos de que nãOJde
vem fumar. O dever público de proteger a saúde das gerações-vindouras ê
particularmente imperativo para os profissionais da saúde e da educação. 

São estes, Senhor Presidente, os conceitos que me cumpria formular ao 
encerrar este meu pronunciamento. 

O Brasil estâ diante de sério desafio que urge enfrentar com arrojo e te
nacidade, agora e jâ, porque amanhã serâ tarde demais e muitas vidas serão 
ceifadas pelo flagelo do fumo. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimenta
do.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL 
BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

GUERRA CERRADA 

• Zózimo 
A mais nova guerra contra o fumo movida nos Estados Unidos pelo De

partamento de Saúde_e ass_Ociações de con~um.idores estã concentrando_ sobre 
os cigarros com baixo teor de alcatrão e nicotina uma forte bateria de fogo 
cerrado. 

Alegam as autoridadeS sanitârias que esses cigarros, que alardeiam cor
rerem seus fumantes menor risco de contrair câncer, na verdade apresentam 
os mesmos riscos que os cigarros tradicionais. Há casos, inclusive, em que os 
perigos podem ser até maiores - isso no casO dos fumantes quererem com
pensar a deficiência de nicotina tragando com mais força,, fumando até mais 
próximo do filtro ou até mesmo com mais freqí!ência. 

O risco de contrair doenças paralelas, como problemas cardíacos e enfi
semas, é igualmente tão grande para os cigarros de baixo teor de nicotina 
quanto para os demais. 

Se o Congresso americano aprovar- e tudo indica que irâ aprovar- os 
pacotes de cigarros destinados à venda nos Estados Unidos trarão a partir de 
meados do ano, ao lado da indicação .. 0 Departamento de Saúde esclarece 
que fumar cigarros pode ser prejudicial à sua saúde", uma relação das subs
tâncias componentes do cigarro, especificando minuciosamente as quantida
des de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono. 

A batalha contra os cigarros é ãrdua, mas compensadora. 
Nos Estados Unidos, país que concentra o maior número de fumantes 

do mundo, o número de adeptos do cigarro estã caindo vertiginosamente. No 
final de 1980 verificou-se que o consumo per capita de cigarros no país era 
idêntico ao de 1950. 

O que leva a crer que, a continuar no mesmo ritmo a redução, por volta 
do ano 2030 não haverã mais cigarros. Nem fumantes. 

"O TABACO QUE MATA" 

Um extraordinário documento fotog'ráflco; 
O estrago que provoca na garganta e nos pulmões. 

Tradução da Paris Match, n'i 1648, de 26-12-80 

"Como o tabaco mata" 

Os maleficios do cigarro jâ foram tema de campanha oficial, jã foram o 
enfoque de anúncios solenes de cancerologistas, e jã se constituíram relatórios 
médicos de casos célebres. Pela primeira vez, eis aqui algo concreto. O mais 
terrível. Pela primeira vez os autos de acusação cohtra o tabaco, que não são 
mais palavras; são imagens tomadas no mais secreto interior do corpo huma
no com uma câmera microscópica. Eis o que o tabaco provoca nos pulmões, 
nos brônquios, na laringe daquele que fuma, e que os senhores verão nas pâ
ginas que se seguem, como exploradores assustados e rapidamente apavora
dos. 

A Câmera vê o cânCer 

Em toda a parte onde o tabaco ataca, o fotógrafo sueco Lennart Nilsson 
e o Doutor Lindbergh o pegaram em flagrante delito. Depois dessas imagens, 

ninguém poderá mais fingir ignorar o perigo. Depois que foram publicadas, 
há treze anos na revista americana .. Life", as primeiras fotos de um feto no 
ventre materno, Lennart Nilsson tonou-se o maio explorador fotográfico da 
vida. Doutor "honoris causa" desde 1976 do Instituto Karolinska de Estocol
mo, não possuía nenhuma formação científica antes de perseguir os segredos 
da vida e da morte no interior do corpo humano. 

Hâ vinte anos, aos trinta e oito anos de idade, ele se lançou ao estudo da 
anatomia, com as técnicas totalmente revolucionárias da micro fotografia. 
Para tomar as imagens do interior dos pulmões, ele utilizou a técnica de bron· 
cospia. Uma tubo finíssimo leva minúsculas lâmpadas por entre os tecidos. 
Uma -fibra Otica transriihe a imagem ao exterior. 

Uma bronquioscopia no interior de um pulmão portador de câncer. 
Duas pequenas lâmpadas clareiam o pulmão. A imagem é transmitida por 
uma fibra ótica à câmeia que se encontra no lado externo. A pequena bucha 
de 4mm, que vai fixada a um fino tubo plâstico, faz a exploração do tumor 
para recolher células malignas que serão em seguida examinadas pelo cance
rologista. 

As primeiras devastações do fumo 
A traquéia e os brônquios são revestidos de células cobertas de pêlos mi

núsculos que têm a missão de filtrar o pó e reconduzi-lo ao exterior. O fumo 
do tabaco bloqueia o movimento desses pêlos protetores que se tornam iner
tes e são poSteriormente destruídos, cessando a sua renovação. A parede in~ 
terna, sem proteção, se irrita, provoca acessos de tosse e secreções anormais 
abundantes da mucosa. A traqueíte ou a bronquite crônicas são sinais que de
vem alarmar. No caso dos grandes fumantes a destruição da células proteto
rasJã é mais profunda, o que deixa o campo livre para a proliferação das célu
las cancerígenas . 

Esse pulmão sujo ainda tem uma chance 
O fumo do tabaco é responsâvel por uma série de destruições e desordens 

no interior do organismo. Os pulmões invadidos pelo pó em decorrência de 
uma degeneração das células protetoras, são agora portadores de uma doença 
que outrora seria reversível a uma de menor importância: a antracose. A infil
tração dos gaSes espalhados pelos tecidos pulmonares provocam o cnfisema 
que diminui a capacidade respiratória. A nicotina reduz o diâmetro dos vasos 
e os fumantes ficam expostos à arteriosclerose, bem como a todas as compli
cações cardíacas que são decorrentes dela, na maior parte dos acidentes vas
culares. 

Nem a lfngua é poupada 
As células da língua também podem ser quCimadas pelo cigarro, no caso

dos grandes fumantes. Nesses casos, as substâncias nocivas do tabaco e o ca
lor da aspiração pi'ovoca gr-aVes danos à membrana mucosa. O primeiro está
gio dessa agressão se traduz pela diminuição da gustação e pela destruição 
das células mas pode se agravar, favorecendo a aparição de um câncer. Certos 
tumores na língua aparecem no caso de fumantes de cachimbo, no lado direi
to, onde são colocados na boca. Essa destruição da mucosa que encobre as 
papilas de resíduos, é menos grave que outrvs "ataques". Se o doente parar 
de fumar, as células se regenerarão. 

Tudo está destruído, o cigarro venceu 
Este é o estado do local mais oculto, e o resultado da destruição das defe- _ 

sas do pulmão. A substância responsâvel é essencialmente a benzopirona, que 
ataca as células diretamente e desregula seu processo de reprodução. 90% dos 
casos de câncer dos pulmões são provocados pelo tabaco e as estatísticas pro
vam que um fumante moderado se expõe a ver sua vida diminuída em cinco 
anos. Os que inalam fumaça em maior escala, têm sua vida reduzida em 10 
anos. A amputação de um pulmão que tenha um tumor maligno é uma so
lução, desde que seja feita a tempo e, então, a sobrevivência será possível sob 
a cc:mdição de que as células malignas não se tenham propagado pelo organis
mo. 

A mesma seqiiênci::i, destruição das defesas e ataques das células, é res-
ponsável pela maioria dos casos de câncer da laringe. · 

Página 30: Somente com essa tragada, esse fumante absorveu 59% de 
azoto, 14% de bióxido de carbono, 13% de oxigênio, 8% de monóxido de car
bono, 2% de outros gases tóxicos, 1% de vapOr e 2000 substâncias químicas 
nocivas. 

Página 33: As terríveis microfotografias 

Página 34: A fumaça descendo pela traquéia. Uma das cãmeras que 
permitiu essa foto (aumentada 45 vezes) mede um milímetro. 1:. um protótipo. 

Na parte superior, a seCreção mucosa recobre o brônquio quejâ começa 
a se deteriorar. Abaixo, a etapa seguinte: As células são destruídas. 

Página 36: A espetacular diferença entre um pulmão .. sujo" (acima) e 
um outro (abaixo) perfeitamente são. 
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Página 37: As papilas intactas da língua de um não fumante (no alto). 
Abaixo, as papilas da língua de um fumante, com os resíduos de cê:lulas des
truídas. 

Aqui, o brônquio está bem tomado. A mucosa desprotegida está propen
sa ao ataque do câncer. Eis um exemplo abaixo. 

Página 39: Um tumor malígno fotografado no interio_r_ de um pulmão. 
Aqui, a lesão obstrui a maior parte da passagem do brônquio. 

Página 40: O Sábio e o Fotógrafo Unidos para Denunciar o Flagelo. 
O SÃBIO E O FOTÓGRAFO UNIDOS PARA 

DENUNCIAR O FLAGELO 
por Sabine de La Brosse 

Era necessário um grande fotógrafo para mOstrar o que a medicina já sa
bia mas que ninguém havia jamais visto. Era necessário um especialista para 
guiar a câmera para buscar as imagens e culminar c<im a fantástica reporta
gem da guerra do tabaco contra a vida. 

Esses dois homens, Lennart Nilsson e o Doutor Yan Lindberg, se encon
tram no Instituto Karolinska de Estocolmo e o último resultado de sua cola
boração é o inquérito ant1-tObaco mais convincente. 

Alto, desengonçado, cabelos desalinhados, olhar sempre alerta, Lennart 
Nilsson carrega atrás de si, seus aparelhos, roendo as unhas. 

De fato, ê: difícil casar a paixão e a paciência.· 
Seguiram-se a seus primeiro"s tfãbalhos sobre a vida e o crescimento do 

feto, suas prodigiOSaS fõTOgrafias dos dentes humanos que pareciam o Hima
laia inexplorãvel, e suas viagens ao interior do cérebro. Ele me recebeu no ga
binete que divide com Yan Lindberg. Esse último saiu depois de uns dez mi
nutos: "Desculpe, vou dar uma olhada numa autópsia e volto logo.,. O local 
onde se desenrolava a entrevista não tinha nada de macabro, exceto por al
guns esqueletos humanos '"montados em madeira", alguns crânios humanos 
e tíbias sobre vidro como obras de arte. Ao lado da porta, a fotografia a cores 
do feto no ventre materno ao lado de um enorme quadro azul e branco com 
um aspecto surrealista: Espermatozóides no instante da fecundação. 

Através da janela, via-se o edificio anônimo de tijolos vermelhos do Ins
tituto Karolinska, que se recortava sobre um céu cinzento. Mas a neve que 
caía em grandes flocos e cobria os ataúdes, dava um ar mais humano a essa 
decoração hospitalar. 

O Doutor L.indberg voltara ... Sinto muito não poder oferecer-lhe um ca
fé quente, mas aqui é um necrotério e não somos muito organizados neste la
do". Com suas botinas brancas, seu pulôver de gola dobrada caindo sobre 
suas calças cinzas, largas demais, ele não tinha nada de parecido com um 
morto. Os únicos objetos que usava e que lembravam o luto eram seus gros
sos óculos negros. Nilsson<: bem mais rigoroso no trãjar: camisa branca, gra
vata marron com um nó apertado, terno do mesmo tom. Ele havia tirado o 
paletó e vestido um guarda-pó: antes de nossa chegada, ele devia estar envol
vido no trabalho de dissecação. O lugar onde nos encontrávamos e a extraor
dinária qualidade das fotografias de Nilsson ditaram-me a primeira pergunta: 

P.- Você trabalha mais freqUentemente com órgãos mortos ou com se
res viventes? 

O brilho dos olhos azuis de Nilsson se acentuou: 
R. - É mais fácil obter melhores fotos nos órgãos amputados que per

mitem a colocação da câmara à vontade. Por exemplo, tomemos um pulmão. 
Se for necessário tomar a foto no local do tumor onde o broncoscópio estiver 
operando, se eu pudesse colocar a minha câmara sob a pequena bucha que é 
fixada na extremidade do tubo, eu deveria fazer a penetração pela base do 
pulmão para seu interior, para obter uma foto melhor. Mas é evidente que 
isso não é possível, a não ser em um pulmão amputado. 

P.- Para fazer telefotos, é necessária uma aUtOriZaÇão especial prévia 
por parte da família ou do paciente? 

R. - Não, na Suécia, essa prática é bem melhor aceita do que em outros 
países. 

P.- E quando o Senhor .. opera" os vivos, é difícil convencê-los a acei
tar servir de cobaia? 

R.- Não, na Suécia, as pessoas aceitam muito ·maiSTa.Cilmente se pres
tar a esse tipo de experiência. Eles têm a impressão ·de estarem ajudando a 
ciência e de estarem sendo úteis. 

P.- O que o leva a fotografar especialmente as partes internas do corpo 
humano? 

R.- Sou fascinado pelos principais mecanismoS da vida que são invisí
veis. Quero tornâ-los visíveis. Em outros tempos, quando eu era fotogrãfo de 
revistas, eu era fascinado pela natureza. Publiquei livros sobre animais, sobre 
a vida submarina. Hoje, trabalho sobre as defesas imunológicas, sobre o 
modo pelo qual as células de nossos corpos são atacadas pelos vírus, como 
elas se desregulam ... e, nat.uralmente, como elas se defendem. Esses trabalhos 
serão publicados num livro na próxima primavera. 

P.- De onde vêm esses aparelhos de precisão; graças aos quais o senhor 
obtém suas fotos extraordinárias? 

R. -São fabricados pela firmajaponesa"JEUL". Mas, também,jã te
rnos aqui no Karolinska alguns protótipos mais ou menos no ponto. 

P.- Dizem que ó Senhor trabalha demais? 
R.-..,.. Sim. Até mesmo em meus fins-de-semana e férias. Esse verão, pas

sei a maior parte do tempo estudando as flores. Meus únicos momentos de 
descanso, eu os consagro à música clássica: de M oz.art. 

P.- Quais são as recompensas· que coroaram seu sucesso? 
R.- O prêmio Nobel, sem dúvida. Foi a primeira vez que um fotógrafo 

recebeu essa distinção. E depois, a criação de um novo departamento aqui, no 
Instituto Karolinska, que será totalmente consagrado à documentação de 
meus filmes, minhas fotos e minhas pesquisas. 

P.- Além. de sua estreita colaboração com o Doutor Lindberg, o se
nhor trabalha com cancerologistas? 

R.- Sim, de certol O câncer, hoje, é o problema mais preocupante. Te
mos aqui, no Instituto Karoiinska, eminentes cancerologistas, os professores 
Strander e Klein, com os quais colaboro permanentemente. 

P.- Em sua infância, no seu" ambiente familiar, o senhur jâ tinha predis
posição à formidável carreira de explorador anatôrnico? 

Seus olhos azuis sorriram de satisfação, a expressão de seu queixo no 
contorno definido de seu semblante, definia uma expressão ligeí1 a·!Jente desa
busada. 

R.- Não. De forma alguma. Meu pai era um técnico na et. .•. J .•. de fer
ro, tal como meu filho, hoje. Porém, desde pequeno, eu era fascin· .. , ) pela na
tureza, colecionava flores, insetos, não cansava de estudar ... 

P.- Qual será seu próximo assunto de exploração fotográfica? 
R.- Depois do livro que será publicado na próxima primavera, sobre 

as defesas imunológicas, meus próximos esforços serão consagrados aos da
nos que o álcool provoca em nosso organismo. 

Lennart Nilsson se retira. O Doutor Lindberg assume o diálogo: "Já faz 
15 anos que trabalhamos juntos. Lennart e eu. Nosso trabalho teve a sua es
tréia em 1965 quando publicamos um artigo sobre a arteriosclerose para a 
Life Magazine. Além disso, depois daquele trabalho, publicamos um livro. 

P.- Doutor, que venenos são ingeridos numa tragada de cigarro sem 
filtro? 

R.- 59% de azoto, 14% de bióxido de carbono, !3% de oxigénio, 8% de 
nicotina e alcatrão, 3% de monóxido de carbono, 2% de outros gases tóx"ic::os, 
1% de vapor e 2.000 outras substâncias químicas nocivas. 

P.- Entretanto, há pessoas que fumam por um longo período de tempo 
e que pass~m bem ... Então existe qualquer sorte de predisposição? 

R. - E muito difícil saber quem é mais vulnerável aos efeitos maléficos. 
Em todo caso, um fumante em grande escala tem muito mais risco de ser to
mado pela arteriosclerose ou pelo câncer. Um fumante médio, deve conside
rar que se priva de uns cinco anos de vida. Um fumante mais exagerado deve
rá computar uns dez anos. 

P.- Um pulmão atingido pelo tabaco poderá melhorar sua condição? 
R.- Algumas manchas negras que correspondem ao ataque de substân

cias nocivas, não são rriuito graVes. Nesses casos, o pulmão poderá se recupe
rar e as células se regenerarão. Mas, se os cigarros forem em número muito 
grande, eles automaticamente provocarão, na velhice, dificuldades respira
tórias. Em casos de bronquite crônica, os problemas são atenuados, caso se 
pare de fumar, mas jamais totalmente. 

P.- Quais são os cigarros menos perigosos? 
R.- As opiniões diferem, pois já se descobriu que os que fumam cigar

ros com menos nicotina, acabam sendo maiores consumidores, o que vem dar 
no mesmo. Por outro lado, deve-se levar em conta que os filtros em si, tam
bém são maléficos, pois provocam mais absorção de monóxido de carbono, 
mas. evidentemente, evitam o alcatrão. Finalmente, os cigarros com filtro 
são, de fato, os menos perigosos e os mais nocivos são os que contêm mais ni~ 
cotina. 

TABACO 
Como ataca as artérias e o coração 

Tradução da Paris Match, 
n' 1649, de 2 de janeiro de 1981 

COMO O TABACO MATA 
Por Sabine de la Brosse 

Os aspectos implacã veis do tabaco c.ontinuam a minar e poluir o organis
mo humano. Na semana passada, os documentos extraordinários do Sueco 
Lenart Nilsson, primeiro prêmio Nobel de fotografia, nos mostraram como o 
fumo ataca a laringe, os pulmões e a língua, desencadeando O câO.cer. Hoje, 
Nilsson nos leva ao interior de nossas artêrias e nos faz assistir, c· no num fil
me de terror, o progresso implacável dessa imundície mortal. Eü. aqui, etapa 



Março de 1981 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào ll) Terça-feira 10 131 

por etapa, a maneira pela qual o tabaco obstrui os vasos, interrompendo o 
fluxo da vida. Ninguém discorda, ninguém questiona e nem poderiam ser 
mais eloqilentes do que essas fotografias. Eis o mal em ação. 

Ele ataca as artérias e o coração 

O tabaco jã màtou suas duas pernas, tOOa:Vía, ela continua. Karin An
dersson começou a fumar aos vinte e dois anos. Empregada em um restauran
te, ela atribuiu as primeiras dores nas pernas ao cansaço e não deu maior im
portância. DepOis, hã dez anos, decidiu-se, finalmente, internar-se no Hospi
tal Sodersjukhuset, de Estocolmo. Suas artérias cOmeçaVam a se Obstruir e a 
medicina insistia, firmemente, na necessidade de renunciar ao fumo. Apesar 
das dores que aumentavam, ela não encontrava forças para se desentoxicar e 
continuava a consumir trinta cigarros por dia. Há dois anos, a artéria femoral 
de sua perna direita se obStruiu definitivamente e fez-se necessária a ampu
tação. Há três meses a perna esquerda também teve que ser sacrificada. Hoje, 
aos cinqüenta e dois anos, Karin Andersson vive sObre uma cadeira-de-rodas. 
Perdeu seu emprego, mas ainda bem que confessa:" Se eu soubesse como é 
perigoso, jamais teria começa-do." Continua a fumar cinco cigarros por dia. 
Ao responder a um jornalista Sueco, que lhe perguntou: 

- Você pensa que um dia conseguirá Parar? Disse: 
- Sim, sob a condição de ficar enclausurada em minha casa, sem cigar-

ros e sem a possibilidade de ir a busca de um. 
A imagem dessa escravidão é tão terrível e tão absurda que revolta o 

bom-senso mais elementar e não se pode abafar um brado contra a loucura 
dos vícios que matam. 

Mesmo nos casos de indivíduos que jamais fumaram, a primeira bafora
da do cigarro provoca, de imediato, uma ação sobre os vasos sangUíneos, a 
nicotina do tabaco os contrai e com o mesmo golpe, reduz à circulação. No 
caso dos grandes fumantes, depois de certo tempo (variável conforme os in
divíduos), a arteriosclerose começa pouco a pouco a invadir as vias circula
tórias. Começa a aparecer o cálcio e as gorduras. O sangue já não dispõe do 
mesmo espaço para a circulação, pois que a artéria já se estreitoU. Nos casos 
mais avançados, os músculos e os tecidos celulares são afetados e perdem sua 
flexibilidade. No estágio final, a artéria se obstrui provocando a gangrena, o 
que conduz, inevitavelmente, à amputação. 

Uma das complicações mais dramáticas dessa Obstrução de vias circula-
tórias-é a da artéria coronária que provoca o enfãi'-te. -

Dois elementos principais da fumaça do tabaco, a nicotina e o óxido de 
carbono, são a origem dos distúrbios cárdiovasculares que podem ser particu
larmente severos nos casos dos coronarianos conhecidos ou latentes. O óxido 
de carbono forma, com a hemoglobina, um composto estável, a .. carboxi
hemoglobina", que tem um comportamento no sangue dos fumantes como 
um verdadeiro corpo estranho, provocando a trombose e o enfarte: 1.350 já 
foram isolados, até hoje, mas fala-se de 100.000. "Se somarmos ao alcatrão, 
diz o professor André Dufour, o ácido cianídrico, O arsênico, -a Cetona, os al
deídos, os fenóis, o amoníaco, uina pequena -dose- de álcool metílico e uma 
certa dose de polônio rãdioativo, aí, então; poder-se-â ter uma visão mais 
completa da qualidade da fumaça que o fumante absorve". 

Ao ritmo de 2.000 cigarros anuais de um Francês, mais de 3.000 de um 
Inglês e de 4.000 de um Americano, pode-se imaginar o que isso provoca. 
Para o fumante de um maço diário, que tenha iniciado o fumo aos 15 anos, 
teremos um total de 200.000 cigarros fumados aos 45 anos e 300.000 aos 55 
anos. 

Em microfotografia, a morte de uma artéria 

Para fotografar a progresSão do mal no interior de uma artéria, Lennart 
Nilsson iniciou pela parte superior de uma perna que apresentava arterioscle
rose, de um fumante de dois maços de cigarros diários. Ali, os vasos ainda es
tavam sadios. Ao descer na direção do pê, e ao se aproximar da zona irreme
diavelmente atacada, pôde encontrar os níveis sucessivos desse entupimento 
que levou à morte dos tecidos e à gangrena. Essas fotos foram realizadas, 
graças a um aparelho extremamente sofisticado, chamado "Scaner eletromi
croscópio". A imagem, tomada em cortes, é reconstituída através de um pro
cesso eletrônico. "Esse aparelho custa aproximadamente o preço de um Rolls 
Royce", disse Lennart Nilsson. A técnica de exploração que permitiu essas 
imagens também é utilizada, em ação médica de emergência. 

1) A artéria está em bom estado. O revestimento interno está intacto. O 
tecido e os músculos estão sãos. A devastação do tabaco ainda não atingiu 
essa parte. 

2) A artéria se degenera. A arteriosclerose invade o canal. O câlcio e a 
gordura aparecem no interior do orifício. 

3) A artéria estã sendo obstruida pela gordura e pelo cãlcio. Ela se dege
nera progressivamente, O sangue já não circula normalmente pela perna. 

4) A artéria está praticamente obstruída. O pé e o tornozelo são invadi
dos pela gangrena. 

5) A artéria estã completamente obstruída. A circulação já não se proces
sa mais, a gangrena toma o pé e o tornozelo do enfermo. Os músculos e os te
cidos estão destruídos. 

E isso o que se tem em um cigarro 
Eis o que um fumante ingere cada vez que aspira uma baforada do cigar

ro. Para tomar essas fotografias, Lennart Nilsson simplesmente mandou fa
zer um pequeno aspirador e o fez recolher numa placa de vidro o que habi
tualmente penetra em nosso organÍSlJlO. Efetivamente, ele constatou uma no
cividade sensivelmente inferior, uma vez que utilizou cigarros fracos em seu 
aparelho, os ditos "ultra-Blend". O Monóxido de carbono não representa 
mais de 4 mg, o alcatrão, 5 mg, e a nicotina, 0,6 mg. Mas, Lennart Nilsson 
quis nos mostrar esses ••poderes" aumentados em 25 e 100 vezes. Nosso orga
nismo não elimina, senão um pouco dessas escórias mortais de um hábito ti
rânico. Já sabem como elas devastam o interior de nossos corpos. O monóxi
do de carbono exerce uma ação direta sobre as paredes dos vasos e ataca as 
células. No caso dos indivíduos que já são portadores de problemas cardía
cos, o fumo os agravará. 

O Estado de S. Paulo, - domingo - 08-3-81. 
NO SUL AS ESCOLAS NO 

COMBATE AO FUMO 

Da sucursal de Porto Alegre 

Após um ano de campanha nas escolas públicas de J9 e 29 graus, gaú
chas, as secretarias da Saúde e Meio Ambiente e de Educação conseguiram 
alguns resultados satisfatórios contra o tabagismo. Pelo menos o coordena
dor da equipe de Prevenção de Doenças Cardiovasculares da Secretaria da 
Saúde, Aluízio Achutti, diz que existe uma consciência entre os alunos na faiM 
xa etâria de 11 a 18 anos, no sentido de que o público potencial fumante üo
vens) não só está diminuindo, como também estâ influenciando seus familia
res a deixarem o hábito de fumar. 

A campanha consiste em mostrar aos alunos uma cadeira de Educação 
para a Saúde, a partir da 5• série do 19 grau, as conseqUências do simples ato 
de levar um cigarro à boca. Para isso, o governo do Estado, no início de 80, 
proibiu todos os professores de fumar nos colégios públicos. A partir daí, fo
ram aplicados testes em sete mil alunos, onde foi constatado um surpreenden
te nível de informação dos adoles-centes sobre os efeitos do tabagismo. Todos 
sabem, segundo Achutti, do mal que o cigarro pode trazer, mas muitos não 
sabem como recusar o cigarro, principalmente nas reuniões sociais. 

''Neste período de auto-afirmação, os jovens são facilmente levados a fu
mar pelas influências da própria sociedade, cujos membros sempre acompa
nham drinques e cafezinhos com um cigarro." 

Um estudioso do assunto, Achutti não acredita em promoções como a 
da Associação Médica do Rio Grande do Sul, que simplesmente proíbe o 
fumo e promove suas campanha::; só entre os adultos. ''As crianças e os ado
lescentes têm mais facilidade para absorver valores. Dificilmente um adulto 
que fume há muitos anos se convence que terã mais saúde se parar com o há
bito". 

Após as aulas, os alunos fazem redações e desenhos reproduzindo o que 
aprenderam ... Não é muito difícil- diz Achutti- os alunos i~fluenciarem 
os pais para que deixem do hábito, ao serem informados de enfartes e efize
mas pulmonares.~· 

Curiosos são os argumentos do cardiologista Mário Rigatto, assíduo 
conferencista sobre o tema do tabagismo nas escolas gaúchas. Ele explica aos 
alunos que "um homem precisa ser forte e para isto precisa praticar esportes. 
E um esportista não pode fumar para ter um bom rendimento". Jã para as 
meninas, Rigatto desenvolve o seguinte raciocínio: '"Uma mulher,precisa ser 
elegante, bem cheirosa. Uma fumante dificilmente serã encantadora", 

O cardiologista reconhece que a argumentação tem resultados em deter
minada faixa de alunos. Os rapazes, principalmente do 29 grau, jã não se sen
sibilizam com essa explicação. De qualquer forma, Rigatto diz que há resulta
dos com esse tipo de argumento aliado, também, aos esclarecimentos quanto 
aos problemas que o fumo traz para a saúde: '"Não adianta dizer para um ra
paz de 15 anos que cigarro dã câncer. Mas se o pai dele fuma, e o pai repre
senta segurança, então ele vai sensibilizá-lo para que deixe de fumar. Um me
nino não quer que seu pai morra". 

No Rio Grande do Sul existe preocupação do governo quanto ao taba
gismo. Cerca de cinco mil pessoas morrem anualmente no Estado cm decor-· 
rência de enfarte. Em função disso, iniciou a:· campanha que atinge pelo me
nos um milhão de crianças e adolescentes em I O mil escolas públicas. Apesar 
dessa abrangência, Rigatto e Achutti concordam que competem com uma po
derosíssima rival, a televisão, que faz a contra-propaganda. Os comerciais de 
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tv incentivam o consumo de cigarros, demonstrando que fumar não só traz 
prazer como torna as pessoas mais atraentes; "Existe uma concorrência dese-
ducando os jovens e tornando difícil nosso trabalho na escola"- diz Achut~ 
ti. 

O cardiologista afirma que fumar é um hábito que está ligado à fase in
fantil de sucção: .. 0 fumo está ligado à coisa boa, tanto que se fuma após 
uma relação sexual, uma boa refeição, ou então ao baterwse um papo com 
amigos". Essa sensação, segundo Achutti, é uma-forma de prolongar a fase 
de amamentação, quando se yivia cercado de proteção, bem alimentado e 
amado. Fumar, na sua opinião, significaria uma fe&re'ssão psicológica à fase 
oral do ser humano. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao no.bre Se· 
nadar Almir Pinto, por permuta com o nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. ALM/R PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN· 
TREGUE À REVISA O DO ORADOR, SERA PUBLICADO POS· 
TERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Mauro Benevídes. 

O SR. MAURO BENEVIDES PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVI$/{0 DO ORADOR,SERAPUBLJ. 
CADO POSTERIORMENTE. . 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao Senador 
Cunha Lima. 

O SR. CUNHA LIMA (PMDB - PB. Lê o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: -

Homenagear, da Tribuna desta nobre Casa do Parlamento Nacional, a 
figura ilustre e honrada do_ Senador Argemiro Figueiredo, constitui um dos 
mais gratos privilégios da minha passagem pelo Senado da República. 

Quando, nos idos de 1950, ainda pré~universitârio, participei pela pri~ 
meira vez, ao seu lado e sob sua orientação, de um.a campanha política, não 
imaginava, Sr. Presidente, que haveria de registrar rios Anais-do Congresso o 
seu 809 aniversário rlatalício, que hoje transcorre, em meio a manifestações de 
carinho de seus familiares e amigos, aqui enl BrasíHã","ernarcado de comemo
rações na nossa Paraíba, notadamente na Assembléia Legislativa do Estado, 
em João Pessoa, e na Câmara de Vereadores de Campina Grande, a sua que
rida cidade natal. 

Filho do CeL Salvino Figueiredo e Neto,_ pelo ramo materno, do Cei. 
Bento Viana, ambos chefes políticos de real prestígio na Paraíba nas primei
ras décadas do nosso século, Argemiro Figueiredo herdou duplamente avo
cação para a liderança e a vida pública. 

Destinado aos grandes embates da política, desde a juventude Argemiro 
passou a ser uma das personalidades mais atuantes da história da Paraíba. 

Em 1929, preferiu seguir a linha refoi-mista dos Ideais daAlia~Çaiiberal, 
ajudando a fundar a secção paraibana do Partido Democrático Nãcional, di
vergindo frontalmente do seu pai, chefe perrepis-ta eiD Campina e Municípios 
vízinhos. 

Sobre sua candidatura a Deputado Estadual, dizia-lhe o Presidente João 
Pessoa, homem pouco afeito a eÍogios, em carta de 21-06R30: 

.. Sua indicação para preencher uma c~deira na Assembléia Le~ 
gislativa foi um ato de justiça do meu Partido, premiando a inteli~ 
gêncfa e os serviços de um moço que, estou certo, em qualquer mo
mento e quaisquer que sejam as -asperezas da luta, saberá honrar o 
mandato do povo parai bano." 

Passados mais de 50 anos, os registras da história confirmà:m qUe a cárta 
de João Pessoa representou verdadeiro vaticínio sobre a vida de Argemiro Fi
gueiredo. 

O seu desvinculamento da chefia política do pai foi uma atitude corajosa 
e de perfeita sintonia com os novos rumos que-o Brasil haveria de tomar me
ses depois, através da Revolução de 1930, e foi, também, õ- marco iniCial de 
uma vida pública pontilhada de vitórias e insucessos~ mas sempre marcada 
pelo idealismo, pela autencidade nas decisões e por uma reconhecida dignida
de pessoal. 

SecretArio do Interior e Justiça do Governo Gratuliano de Brito a partir 
de 1932, em 1935 seria surpreendido com a convocação do Ministro José 
Américo para governar o Estado. 

Eleito pela Assembléia Legislativa, conforme os mandamentos_ constitu
cionais da época, permaneceu como Govern-ador àté o golpe de 1937, quando 
foi confirmado como interventor pelo Presidente Getúlio Vargas. 

Em 1940, renunciava à Interventoria e regressava a Campina Grande, 
onde voltou a advogar e a cuidar de suas propriedades rurais. 

Vale ressaltar, Sr. Presidente, que Argemiro Figu~iredo foi,_ até hoje, o ú
nico politico de Campina Grande, a mais importante cidade do interior parai
bano, a chegar às culminâncias do Governo do Estado. 

Durante os 5 anos em que esteve à frente dos destinos da Paraíba, Arge
miro Figüeiredo revelou-se um administrador progressista, inovador e dinâ
mico. 

Em toda a história -administrativa do Estado, não obstante as limitações 
orçamentárias e o estágio pouco desenvolvido dos recursos técnicos, foi~ sem 
fa-vor algum, o governante que mais se preocupou com o desenvolvimento 
das atividades agrícolas e pecuárias na Paraíba. 

Suas providências no tocante à seleção e dinamização da çultura do algo
dão e o pioneirismo quanto ao cultivo do sisai representaram o ponto alto de 
sua administração, sem falar no cuidado com outros produtos agrícolas como 
a caria-de-açúcar, a batatinha, a mamona e o abacaxi e as medidas objetivan
do a melhoria e o crescimento do rebanho bovino do Estado. 

Construiu na Capital edifícios monumentais para a época, tais como o 
Instituto de Educação e a Secretaria da Fazenda. 

Disseminou mais- de 20 grupos escolares em vãrioS municípios paraiba
nos, reformou o ensino público, concluiu a Escola de Agronomia do Nordes
te, ampliou o Orfanato D. Ulrico, edificou o abrigo de Menores Abandona
dos Jesus de Nazareth. 

Salvou Campina Grande da derrocada inevitável, multiplicando as redu
zidas finanças estaduais para dotar a segunda cidade do Estado de um perfei
to serviço de saneamento e abastecimento d'água que lhe garantiram mais 20 
anos de progresso, até que as mãos dadivosas de Juscelino K ubitschek proviR 
denciassem as vultosas somas necessãrias à implantação do atual sistema que 
serve à Rainha da Borborema. 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS - RN) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. CUNHA LIMA (PMDB- PB)- Tem o aparte V. Ex•, nobre 
Senador Dinarte Mariz. 

O Sr. Dinarte Mãriz (PDS- RN)- Quero inserir no discurso de V. 
Ex•, a minha solidariedade à homenagem que presta a um dos melhores ho
mens públicos com que o Brasil tem contado; sem nenhuma dúvida~ o exR 
Senador_Argemiro de Figueiredo,_ exRGovernador, ex:-Deputado Estadual, ex
Secretârio de Estado, ex-Interventor. A vocação política de Argemiro, que 
nasceu em plena mocidade, se estendeu atê esta Casa - e nínguêm honrou 
mais" o mandato nesta Casa, ninguém prestou mais serviços a este País através 
das suas interferências tão oportunas e tão lúcidas e, sobretudo, patri6ticas. 
Ele foi o defensor permanente do Nordeste; foi mais do que o defensor do 
Nordeste, foi o homem que clamou pelas soluções para o Nordeste. Seu ani
versário, hoje, depois da discussão que tivemos em torno dos problemas do 
Nordeste, é uma coincidência que quero registrar, pois se aqui estivesse ele se
ria o mestre de todos nós no encaminhamento para procura das soluções para 
o No_rdeste brasileiro.Foi_ele que aqui expressou, com a sua palavra, com a 
sua autoridade, sobretudo com a sua lúcida inteligência, as soluções para o 
Nordeste, mostrando que: o que nós precisávamos era prender as águas para 
não correrem para o mar. Nisso, ainda hOje, reside o nosso grande problema 
do N ardeste: prender as águas e discipliná~las. Quantas vezes não o aparteei, 
quantas vezes não-estive ao seu lado, nas discussões referentes a problemas do 
N ardeste. V. Ex• faz bem. Argemiro de Figueiredo é um patrimônio moral da 
nossa Pátria, é uma das grandes figuras com que-o País contou. E se analisar R 
mos sua vida, sua administração como Governador da Paraíba, numa êpoca, 
como V. Ex• focalizou muito bem, em que pouca gente teve as grandes inicia
tivas qtie ere demonstrou para o desenvolvimento da agricultura no Nordeste. 
Conta-se, até, que numa certa repartição, quando S. Ex• mandou importar 
inúmeros instrumentos para ajudar o homem do campo que, naquela êpoca, 
era ignorante para o trabalho com aquelas máquinas, recebia de um seu fun
cionár_io a denúncia de que est.avam sendo subtraídas algumas mâquinas, ao 
que ele deu a seguinte resposta: "Mande verificar se ê para aplicar no cam
po". O que ele queria era introduzir as máquinas no sistema de trabalho, me
lhorar as condições de vida da nossa gente. E, nisso, ele foi inexcedíveL Pa
triota, correto, inteligente, culto, como ele conhecia os problemas do Nordes
te. Felicito a V. Ex• e estou de pleno acordo e solidário com a homenagem 
que V. Ex• presta a Argemiro Figueiredo. 

O SR. CUNHA LIMA (PMDB- PB) -Agradeço a V. Ex•, nobre Se· 
nadar Dinarte Mariz, esse belo, edificante aparte que acaba de dar. V. Ex•, 
que muito bem o conhece e a sua vida pública, pode trazer este testemunho 
que, sei o Senador Argemiro Figueiredo, ao tomar conhecimento, ficará em o~ 
cionado. Muito obrigado a V. Ex•. 

Os cinco anos de ostr~cismo político de 1940 a 1945, não abateram Arge
miro Figueiredo ê após a redemocratização, chegou ele à Assembléia Nacio
nal Constituinte~ como o deputado federal mais votado na legenda da UDN 
paraibana, tendo participado da grande comissão constituinte de 21 
membros, grupo que constitui o núcleo mais diretamente responsável pela re-
dação da carta de 1946. 
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Mal sucedido direta e indiretamente, nas eleições municipais de Campi
na Grande em 1947 e 1951 e na sucessão estadual de 1950, chegou a esta Casa 
em 1954, reelegendo-se Senador da República em 1962. 

O Sr. Humberto Lucena (PMPB - PB) - Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. CUNHA UMA (PMDB- PB)- Com muito prazer, nobre Se· 
nadar Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Ouço com interesse o pronun
ciamento de V. Ex•, numa justa homenagem a Argemiro de Figueiredo no dia 
em que completa oitenta anos de vida. Todos Qós, aqui, somos testemunhas 
do que Argemiro de Figueiredo significa, não apenas para a Paraíba, para o 
Nordeste, mas para o Brasil. Foi uma figura provinciana que se projetou na 
vida nacional pela sua inteligência, pelo seu talento e pela sua cultura. Desde 
cedo com uma vocação definida para as lides políticas, Deputado Estadual 
dos mais jovens deste País, brilhou na tribuna da Assembléia Legislativa da 
Paraíba. Depois, coD.Võcaao para o Governo do Estado, ainda no verdor dos 
anos deixoU, como muito bem acentua V. Ex•, uma obra imperecível, sobre
tudo se levarmos em conta os parcos recursos de que dispunha para realizâ
la. Foi um inovador da administração pública; procurou não só dedicar-se 
com excepcional atenção à causa do ensino público, que, muito ficou a dever, 
na Paraíba, à sua gestão, mas, sobretudo, debruçou-se com alma e coração no 
estudo e na procura da solução para os problemas ligados ao homem do cam
po. Todos se lembram da sua luta por ocasião do lançamento do projeto Cel
so Furtado, da SUDENE. Foi um incompreendido naquela ocasião. Muita 
gente pensou que Argemiro de Figueiredo estava se levantando contra a in
dustrialização do Nordeste, coisa que não aconteceu de modo algum. O que 
ele quis foi ressaltar a necessidade de um entrosamento cada vez maior entre a 
industrialização e a economia rural, defendendo, inclusive, a implantação de 
projetas agroindustdais e agropastoris como um dos passos que, aliãs, foram 
prestigiados pela SUDENE na implantação do desenvolvimento fegional. 
Depois de Governador do Estado, Deputado Federal, como lembra V. Ex• 
um dos mais atuantes na Constituinte de 1946, chegou ao Senado da Repúbli
ca, onde pontificava,- nesta tribuna, como um_do_s__p_rad._or~ mais brilhantes 
que o Senado jã ouviu. Quando discursava, todos silenciavam para ouvi-lo. 
Profundo conhecedor dos problemas brasileiros e n-ordestinOs, sempre teve a 
necessâría coragem de emitir pOritoS de vista pessoais sobre cada um deles. 

Muitas vezes, em matéria de política, assumiu atitudes heróicas, para fa
zer justiça até aos adversârios. 

Neste instante ern que V. Ex• exalta a figura de Argemiro de Figueiredo, 
um dos maiores paraibanos vivos, e um grande nordestino e brasileiro, desejo 
solidarizar~me com o discurso de V. Ex•, formulando votos a Deus para que 
dê muita vida e saúde àquele nosso ilustre conterrâneo. 

O SR. CUNHA LIMA (PMDB- PB)- Nobre Senador, o aparte que 
V. Ex• acaba de proferir, e que agradeço, integra e complementa a homena
gem que faço à figura insigne de Argemiro Figueiredo. V. Ex•, também, bem 
o conhece, porque com ele participou de vâriãs lides políticas, das !iças mais 
aguçadas na política da Paraíba, sabe e conhece o seu vigor cívico, a sua têm~ 
pera, a sua inteligência e a sua combatividade. Muito obrigado a V. Ex~ 

Sua presença na Alta Casa do Congresso· durante I 6 anos seguidos foi 
brilhante c inesquecível. 

Orador vigoroso e arrebatador, estrela de primeiríssima grandeza num 
Estado que é uma verdadeira constel~ção de_n_Ouiveis expoenteS ·aa oratória, 
sua fama de tribuno não se limitou aos tribunai.s do júri em nosso Estado ou~ 
crónica das campanhas políticas da Paraíba, Afeito aoS debates dos grandes 
temas políticos, económicos e sociais, brilhou no Senado da República de 
1955 a 1971. 

Ficou famosa a série dos seus discursos analisando so planos iniciais da 
SUDENE, quando combateu o direcionamento prioritârio e quase exclusivo 
dos investimentos parã a industrialização em detrimento dos cuidados com a 
multiplicação dos recursos hídricos. 

Em 27 de maio de 1959, sintetizou numa só frase, com a autoridade de 
quem conhece a problemática nordestina, o seu pensamento que também, 20 
anos depois, venho defendendo nesta Casa: ••o problema vital do Nordeste 
resume-se nisto: ãgua e irrigação." 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Cunha Lima? 

O SR. CUNHA LIMA (PMDB- PB)- Com prazer, nobre Senador 
M aura Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Nobre Senador Cunha Lima, 
durante a tarde de hoje foi fOcalizado, especialmente nos dois pronunciamen
tos que antecederam o de V. Ex•, o problema relacionado com as dificuldades 
vividas pelo N ardeste do País. CoincidentemeQ.te V._ Ex• vem à tribuna, neste 

inst~nte, para focalizar a personalidade de um nordestino eminente, que ao 
longo de sua vida pública defendeu empenhadamente os interesses daquela 
faixã.-do Território Nacional. Ao aparteã-lo~ neste instante em que V. Ex• 
realça a defluência do octogésimo aniversário de Argemiro Figueiredo, dese
jO, como homem do Nordeste, render ao grande paraibano o tributo da mi
nha admiração e sobretudo expressar os meus reconhecimentos pelo que lhe 
foi dado fazer em favor do Nordeste Brasileiro. 

O SR. CUNHA LIMA (PMDB- PB)- Nobre Senador Mauro Bene· 
vides, recolho as palavras de V. Ex• como um estímulo e as transfiro ao ho~ 
menageado_do dia, ao Senador Argemiro Figueiredo. V. Ex•, nordestino, do 
nosso vizinho Estado do Cearã, irmão dos sofrimentos e angústiaS, soube tra
zer a solidariedade do Cearã, da gente nordestina, ao nosso grande homena
geado, ex-Senador Argemiro Figueiredo. Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Mauricio Leite (PDS - PB) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. CUNHA LIMA (PMDB - PB) - Com prazer. 

O Sr. Maurício Leite (PDS - PB) - Parece-me que o Senado da Re· 
pública, como que antevendo as homenagens que V. Ex• tão merecidamente 
presta na tarde de hoje ao ex~Senador Argemiro de Figueiredo, debati!U vio
lentamente o assunto da seca d.o Nordeste, assunto do qual o Senador Arge
miro de Figueiredo foi um dos Senadores que mais debateram e mais defen
deram soluções para aquela nossa região tão sofrida e tão angustiada, e eu di
ria mais, nos dias de hoje tão sacrificada. Receba V. Ex• e incorpore ao seu 
brilhante discurso as minhas homenagens. V. Ex• na qualidade de Senador 
paraibano e campinense, conterrâneo do ex-Senador, ex-Deputado, ex
Governador e ex-Interventor e um dos maiores homens públicos que jâ passa
ram pelo Senado Federal e pelo cenário nacional, incorpore V. Ex• as minhas 
homenagens também ao seu brilhante discurso, quando homenageia os 80 
anos de vida, para a nossa satisfação, do ilustre Senador paraibano Argemiro 
Figueiredo. 

O SR. CUNHA LIMA (PMPB- PB)- Incorporo muito gratificada
mente, nobre Senador Maurício _leite, as palavras de V. Ex• e nelas vejo e aca
bo de notar o sentimento unânime da Paraíba, quando V. Ex•- além do ora
dor e do aparte do nobre Senador Humberto Lucena- se associa com a sua 
palavra sincera de homenagem ao Senador Argemiro Figueiredo, que hoje 
completa 80 anos de vida e que é lembrado, que ê exaltado pela Paraíba intei
ra. Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Teotónio Vilela (PMDB - AL)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. CUNHA LIMA (PMDB - PB) - Conc~do o aparte ao nobre 
Senador .Teotónio Vilela. 

O Sr. Teotónio Vilela (PMDB- AL)- Muito obrigado ao nobre Sena
dor Evandro Carreira, que me cedeu a vez. Desejo apenas solicitar de V. Ex• 
que leve a Argemiro Figueiredo o abraço de um velho admirador. Conheci 
Argemiro Figueiredo aqui no Senado, aprendi com ele muita coisa, inclusive 
uma de que ele é mestre; a seriedade no trato da coisa pública. Como ele sabi~:: 
colocar bem a sua linguagem a serviço da coisa pública. Um homem sisudo 
austero, aquele ar de asseta era, realmente, um eterno mensageiro de coisas 
sérias. Este o grande elogio que posso fazer a Argemiro de Figueiredo. Um 
homem sério, um homem digno. a figura do nordestino, do político nordesti
no tão criticado, tão atacado por toda a parte. Argemiro de Fígueiredo é este 
cidadão que sabe defender a sua região, sendo como ele foi e como ele é, e 
como eu gostaria que todos os políticos deste País tivessem a mesma vocação 
de Argemiro de Figueiredo, a mesma dedicação de Argemiro de Figueiredo, a 
mesma honradez de Argemíro de Figueiredo. Muito obrigado. 

O SR. CUNHA LIMA (PMDB- PB)- Nobre Senador Teotônio Vi
lela, não levarei somente estas palavras elogiosas ao conhecimento do nobre 
Senador Argemiro de Figueiredo, elas terão eco pela Paraíba inteira e hão de 
servir de estímulo aos que continuam a sua vida pública e que tenham-no 
como paradigma. Muito obrigado a V. Ex• 

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

-o SR. CUNHA LIMA (PMDB - PB) - Ouçamos o nobre Senador 
Evandro Carreira. 

O Sr. Evandro Ciirreira (PM-DB- AM)- Nobre Senador Cunha Lima, 
bastaria a expressão .. o problema do Nordeste, presume-se em água e irri· 
gação" da lavra de Argemiro de Figueiredo; para justificar o panegírico q .. 
V. Ex• faz, hoje, desse grande bra~ileiro. Nessa expressão ele confirmou a sua 
estatura de sábio, de sâbio político, pois o problema do Nordeste não ê outr( 
senão este. ~ 

E este problema pode ser enunciadp hoje de uma maneira mais científica. 
E um problema de equilíbrio homeostãtico, isto é, um problema de equilíbri: 
de fluídos, é um problema de equilíbrio climatológico. 
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O problema do Nordeste depende de água e água depende de floresta. 
Sem floresta não há chuva, sem floresta não há lençol freático, não há água. 
O resto é apedeutismo, ignorância elevada à enésima potência ou pilantra
gem. 

Nenhum programa para debelar a seca do Nordeste vai da~ resultado, se 
não for olhado do ponto de vista científico, do ponto de vista de um Instituto 
Nacional de Pesquisas Especiais, do ponto de vista de um Centro Tecnológi
co da Aeronáutica, de um ponto de vista de equilíbrio climatológico. 

Há necessidade de_ repor aquela floresta que existia há 400, há 300, há 
200 anos atrás. E nós teremos que repô-Ia pois o deserto avança no Nordeste. 
A Conferência de Nairobi constatou que o deserto Nordestino avança como 
avança o de Saara, como avançam todos os desertos do mundo. Há necessi-
dade, portanto, de uma visão científica. _ 

O político moderno tem que se municiar, hoje, da Biologia, da Física, da 
Química, senão todos os programas cairão no vazio da indústria da seca, da 
indústria da enchente, da indústria da miséria e da indústria do flagelo. 

O SR. CUNHA LIMA (PMDB- PB)- Agradeço a V. Ex• mais esse 
depoimento. O brilhante aparte, e mais do que isso, a grande eloqUência de V. 
Ex• vem confirmar e dizer para a Nação inteira da visão administrati~a que 
sempre norteava os atos administrativos do governante, do político, do ho
mem público Argemiro Figueiredo. 

Muito obrigado a V. Ex• 

Quem pesquisar os anais do Senado, Sr. Pres.id~nie, no Período d~ 1955 a 
1971, haverá de encontrar com clareza e propriedade em forma de discursos, 
apartes, proposições e votos, o ideário político de Argemiro: contra a prepo~ 
tência; contra o arbfiliõ_;_ a favor da Justiça, da liberdade e do desenvolvimen
to; em defesa da independência do Poder Legislativo, das eleições diretas e da 
autonomia dos Estados. 

Fiel aos seus amigos e sem preocupações de ordem pessoal quando julga~ 
va do seu dever proclamar verdades e defender princípios, foi uma das únicas 
e solitárias vozes que, no auge das punições políticas do movimento de 1964. 
teve a coragem de profilar os excessos revolucionárioS e de se pronunciar cla
ramente solidário com os-ex;:Pi-Csldentes Juscelino Kubitscheck e João Gou~ 
lart quando de suas cassações em abril e junho de 1964, respectivamente. 

Em novembro de 1970, disputando sua segunda reeleição para o Senado, 
Argemiro Figueiredo não coiÍseguiu vitoriar. A avalanche de apoio aos can
didatos do partido oficial da época, a ARENA, chegou também à Paraiba, 
suplantando as candidaturas do MDB. 

Recolheu-se novamente à vida privada, na gestão de suas atividades 
agro-pecuárias ma"s não deixou de se interessar pelos problemas do povo e da 
nação, participando das últimas campanhas eleitorais da Paraíba com menor 
intensidade, mas com o mesmo ardor cívico e a sóbria orient_a_ção de sempre, 
solidãrio com os seus correligionãrios e amigoS, preocupado com os destinos 
de Campina Grande, da Paraíba e do Brasil. 

Chefe político em toda a extensão do termo, são pouquíssimos os ho
mens públicos de realce da Paraíba nas últimas cinco décadasque não tenham 
militado sob a sua liderança ou não tenham recebido o seu apoio em alguma 
das eleições desse período. 

Honra-me a sua amizade fraterna e o seu comando político firm~l- mas 
elegante e cordial, ligação gratíssima que me chegou como -um legado do meu 
saudoso pai, seu amigo e mandatário na qualidade de prefeito do município 
de Araruna, ao tempo de sua interventoria na Paraíb~. 

Sua presença dominante e por conseqüência polêmica, contituiu-se num 
divisor de águas da política paraíóana e sobretudo campinense, durante su
ces~iyas eleições. 

Uma paixão desmedida de um _lado e_ a junção de acusações injustas com 
versões inverossímeis, de outro, construíram o "Argemirismo" e o uanti
argemirismo", verdadeiros estados de espírito, superiores, na maioria das ve
zes, à força dos partidos, superando a lógica dos argumentos e determinando 
motivações para vitórias ou derrotas. 

Campina GrandC jâ perpetuou em bronze a sua figura de estadista, 
erigindo-lhe, hã alguns anos uma estátua de corpo inteiro numa das praças 
principais da terra que lhe serviu de berço. 

João Pessoa, em outra homenagem, prepara-se para resgatar com ele 
uma dívida de gratidão. 

Eis o homem que hoje faz 80 anos, cercado das carinhosas atenções de 
sua digná e leal esposa, D. Alzira, companheira ao lado dos filhos, de sua lon
ga, proficua e vitoriosa existência, marcada, é certo, também de amarguras 
naturais à vida humana, ressaltando-se, entre elas, o desaparecimento prema
turo, em 1975, do seu primogênito, e meu inesqueci:Vel amigo, o então Depu
tado Federal Petronio Figueiredo, herdeiro e continuador de sua liderança 
política. 

Não pretendi traçar-lhe a biografia. Seria impossível fazê-lo dentro das 
limitações naturais de um discurso. 

Sua vida e sua obra encerram material para alentados estudos de investi
gação histórica que resultarão, sem dúvida, em centenas de pâginas. 

Meu único propósito nesta tarde, Senhor Presidente, foi deixar um regis
tro nos Anais do Senado, da alegria dos paraibanos e do orgulho do povo de 
Campina Grande pelo exemplo dignificante do ilustre aniversariante, autênti
co cidadão da Pãtria, o maior campinense de todos os tempos e uma das 
glórias da Paraíba. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Lê o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

O Senado Federal! "centro de intensas atividades políticas" e de tantas e 
honrosas tradições no cenãrio brasileiro, mais uma vez, ao longo de seus 157 
anos, processoU democraticamente a renovação de sua Mesa Diretora e por 
isso quero destacar o acontecimento, tão significativo para a vida do nosso 
Parlamento. 

Antes, porém, gostaria de consignar, nesta oportunidade, o quanto foi 
gratificante e saudável a !!linha convivência diária com meus pares de todas 
as siglas partidárias nestes primeiros dois anos, durante os quais muito apren
di e senti dilatarem-se as fronteiras de meus conhecimentos políticos e parla
mentares. No decorrer desse convívio observei em todos os meus colegas o 
desejo permanente de contribuir para a grandeza do Brasil, quer corrigindo 
falhas, criticando, oferecendo sugestões ou debatendo os problemas, algumas 
vezes dentro de um estilo verbal mais ardoroso, porém sempre em busca do 
objetivo comum: o bem-estar do Pais. 

Não se pode negar que novos caminhos políticos foram percorridos e al
cançado o desideratum, graças aos projetas do Poder Executivo, com o apoio 
do Congresso Nacional, representados pelas reformas delineadas pelo honra
do Presidente João Baptista Figueiredo, que não tergiversou em prosseguir 
dentro das linhas mestras iniciadas pelo seu antecessor, o eminente General 
Ernesto Geisel. 

E o Senado, cumprindo a sua missão sob os melhores auspícios, e em 
obediência à Carta Magna e ao seu Regimento, elegeu sua nova Mesa, caben
do a Presidência ao Senador Jarbas Passarinho, o qual, estou certo, com a 
mesma desenvoltura demonstrada no exercício da Liderança da Maioria e o 
brilho de sua inteligência, tudo fará em prol da grandeza cada vez mais cres
cente desta Casa. 

Sua Excelência substituiu uma das figuras expressivas e estimadas, o Se
nador Luiz Viana que, pelos seus elevados méritos, dispensa elogios. Mas o 
meu objetivo é registrar nos Anais o meu depoimento pessoal a seu respeito, 
muito especialmente quando exerceu a Presidência do Senado. 

Ás vezes, eu me pergunto o que mais admirar no ex-Presidente, se a sua 
pujança intelectual, a sua bor..dade ou a sua marcante personalidade. Direi de 
uma qualidade completa a outra, porque, para repetir Henry Taylor, ~~as re
lações entre a sabedoria e a bondade são muitíssimas, e é fâcil compreender 
que estas duas virtudes não se podem separar urna da outra, não só porque a 
sabedoria faz os homens bons, mas também porque a bondade os torna sá
bios". 

Seu período administrativo foi pleno de relevantes acontecimentos polí
ticos e de realizações materiais, destacando-se a abertura, debatida acalora
damente, co'ntudo, em momento algum, mesmo quando acontecia o trans
bordamento de linguagem, o Presidente Luiz Viana teve palavras de censura, 
ou expressões que melindrassem ou des~ncantassem seus pares. Mantinha-se 
.ser-elíõ, irriparcial~ cOmo verdadeirO ffiagistrado! Sua performance estava à al
tura da dignidade do seu alto posto de Chefe máJdmo do Poder Legislativo, 
pois sendo portador de larga experiência político-administrativa, haurida ao 
longo dos anos; quer como Deputado Federal pela sua amada Bahia, quando 
tinha apenas 26 anos de idade, quer como advogado, quer como professor 
concursado na Cátedra de Direito Internacional, quer como jornalista ou Mi
nistro de Estado, por duas vezes, no Governo chefiado pelo imortal estadista 
Humberto de Alencar Castello Branco, ou como Governador, essas qualida
des o credenciaram ao êxito. 

Não obstante uma vida plena de afazeres, tornou-se escritor emérito, es
crevendo sobre os mais variados assuntos, dando preferência à história e bio
grafia de nossos preeminentes homens públicos, o que lhe valeu um lugar na 
Academia Brasileira de Letras e no Instituto Histórico e Geográfico Brasilei-
ro. 

Mas a sua fama de literato ultrapassou as nossas fronteiras, tornando-o 
Membro da Academia de Ciências de Lísboa e Academia Portuguesa de His
tória. Conduzindo todo esse cabedal de verdadeiro sábio, somado à sua pecu
liar benevolência, seu tato diplomático e sua honradez, marcou a sua pre-
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sença na Chefia do Congresso Nacional. E a seu lado não faltaram colegas 
dedicados, como o Senador Alexandre Costa que, na qualidade de I'»
Secretãrio, foi incansã-vel no sentido de acompanhar, no terreno administrati
vo, as exigências ditadas pelas necessidades desta Casa, pondo à prova o seu 
talento de técnico e eXecutor. O Senador Nilo Coelho, pelo seu desempenho 
como Primeiro-V ice-Presidente e agora na Liderança da Maioria saberâ, com 
os seus conhecimentos adquiridos na vida pública e empresarial, dar cumpri
mento satisfatório à nova e honrosa investidura. 

E neste meu bosquejo, alegra-me manifestar a Vossas Excelências os 
meus agradecimentos pelas inexcedíveis manifestações de apreço a :QJ.im dis
pensadas, quando, na primeira Suplência, exerci invariável e diariamente a 
Presidência e a Secretaria tanto do Senado como do ·Congresso, ao lado dos 
dedicados companheiros Senadores Dinarte Mariz, Gabriel Hermes, Louri
val Baptista, Gastão Miltler, Passos Pôrto e Benedito Canelas, inclusive os 
Senadores Alrnir Pinto e Bernardino Viana, Os qiia"is,-sempre solícitos Cm
prestavam sua colaboração espontânea, sem esquecer a figura do saudoso se
nador amazonense João Basco, falecido em 1979, no apogeu de sua brilhante 
carreira. 

Não gostaria de concluir sem dar relevo especial aos funcionários que 
participaram e participam dos trabalhos da Mesa, prestando auxílio, os mais 
diversos, conduzindo-se de maneira educada e elegante; todavia, mencionarei 
apenas, numa homenagem especial de reconhecimento, os nomes da Dr• Sa
rah Abrahão e do Dr. Nerione Nunes Cardoso, que se apo<;:::ntaram após lon
gos anos de uma profícua e dinâmica ativídade, somada à humildade e honra
dez corno apanâgio de suas vidas. 

Guindado à 2• Secretaria, graças à generosidade de Vossas Excelências, 
continuarei imbuído dos mesmos propósitos, servindo ao Senado e aos Cole
gas com entusiasmo, conjugando esforços voltados para o nosso Poder e, aci
ma de tudo, para o Brasil! 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC) - Com prazer. 

O Sr. José Lins (PDS.:... CE) - Creio, ~nobre Senador que V. Ex• estã 
sendo muito feliz na sua alocução, porque V. Ex• traz à nossa memória o nos
so próprio reconhecimento pelo trabalho da antiga Mesa, à frente da qual es
tava o eminente Senador Luiz Viana, e quando elogia todo o trabalho da Me
sa, inclusive daqueles assessores mais ligados, como D. Sarah Abrahão e Ne
rione Nunes Cardoso, e outros tantos que certamente V. Ex• não citou por
que seria uma longa lista, aos quais, certamente, também estendemos nosso 
reconhecimento. V. Ex• também é muito feliz quando se refere à nova Mesa, 
desejando que ela, com as figuras realmente extraordinárias que a compõem, 
possa, mercê de Deus, conduzir o Senado nesta fase difícil da vida Nacional, 
para nós tão importante. Quero fazer minhas as palavras de V. Ex•, não só as 
de elogios à antiga Mesa, como também as de esperanças e desejo de boa sor
te à Mesa que ora inicia os novos trabalhos. 

O Sr. Dinar/e Mariz (PDS- RN)- Permite-me V. Ext? (assentimento 
do orador) Quero agradecer, em parte, uma vez que eu era componente da 
Mesa, o registro que V. Ex• está fazendo sobre os nossos trabalhos. Inegavel
mente, nós tivemos um grande progresso naquilo de que o Senado tanto ne~ 
cessitava. Construímos muita coisa. V. Ex' sabe melhor do que eu- esteve 
tão perto, ou mais perto do que eu dos nossos trabalhos -o quanto nós de
vemos ao ex-Presidente Luiz Viana Filho e ao nosso 19-Secretário, cuja com
petência e cuja paixão pelo trabalho nos legou melhoramentos notáveis para 
a nossa Casa. Mas, quero dizer que V. Ex' deve se julgar homenageado tam
bém, porque tenho a impressão de que V. Ex' foi muito explorado por todos 
nós nos nossos trabalhos, quando se fazia ... 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC)- Não chegou a esse ponto, 
nobre Senador. 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS- RN)- ... quando se fazia necessária apre
sença para atravessar noites, abrir sessões em horas avançadas, era a V. Ex• 
que nós recorríamos. Portanto, V. Ex• deve se scúitii também homenageado, e 
muito bem homenageado, por tudo o que a Mesa passada realizou. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC)- Y. Ex• ê um exemplo a ser se
guido por todos nós. Não obstante a ávançada idade biológica, V. Ex• se 
apresenta entre nós corno um jovem, ajudando a Mesa, participando dos de
bates do nosso Plenário, sem temer. CoStumo diZ-er~- iio bom sentido, que V. 
Ex• se assemelha ao jequitibâ do Nordeste. Muito obrigado a V. Ext. 

Também agradeço ao nobre Senador José Lins, pelas suas palavras de 
estímulo dirigidas· à minha pessoa. São gestos como este que me induzem a es
timular os outros que também têm contribuído com seus esforços, trazendo o 
seu concurso para a grandeza desta Casa. ·A V. Ex•, que tem sido um batalha
dor pelas grandes causas, também eu apresento os meus agradecimentos. 
Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador José Lins, último orador inscrito. 

O SR. JOS/1 LINS PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTRE
GUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTE
RIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Maurício Leite. 

O SR. MAURICIO LEITE (PDS- PB. Lê o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, dizia José Américo de Almeida, no seu romance 
"A Bagaceira". que inaugurou '"o ciclo nordestino" na literatura brasileira 
contemporânea, com as figuras -singulares de José Lins do Rego e Jorge Ama
do: 

H Há uma coisa mais triste do que morrer de fome no deserto: é 
não ter o que comer na Terra da Promissão." 

Aquele foi um romance na seca- posterior ao .. Canaã", do maranhense 
Graça Aranha, que descrevera o drama do imigrante- mostrando a tragédia 
dos flagelados das estiagens, o sofrimento dos retirantes, os terríveis efeitos 
econômicos e sociais de um fenômeno climático que vem chicoteando, como 
um azorrague satânico, há séculos, em episódios mais ou menos longo, o 
Nordeste brasileiro. 

Se a figura daquele ilustre paraibano nos acode à memória, quando va
mos abordar o assunto mais debatido quando se discute o problema do sub
desenvolvimento no País, é que ele foi, ao mesmo tempo, o melhor cronista 
da desgraça climática da sua região, política eminente, MiniStro da Viação e 
do Tribunal de Contas, governador da Paraíba e Senador da República e 
nunca, em toda a sua vida, se divorciou das suas origens telúricas, mas sem
pre se conservou fie1 à Paraíba e ao Nordeste, Presente na sua retentiva de es
critor e homem público, aquela agonia de um povo, o seu povo, retratada em 
seu primeiro romance. 

Ninguém, antes dele, teria chamado o Nordeste de Canaã, talves porque 
mais forte na memória dos que sofrem a lembrança da privação do que dm 
anos de fartura. 

Mas José Américo vira, mais de uma vez, o sertão verdejante, depois de 
longas estiagens, quando dois dias de chuva "criadeira" faziam explodir o mi
lagre da clorofila ante os olhos expectantes do sertanejo. 

Também depois dele ninguém mais se arrojaria a chamar de Canaã o 
Nordeste semi-ãrido, apesar de suas serras úmidas na região do Cariri, dos 
seus vales verdejantes em algumas bacias hidrográficas, principalmente ao 
lembrar-se do Jaguaribe, o maior rio seco do mundo; e não a Serra de Guara
miranga, com o seu clima mediterrâneo e a sua fartura agropecuária. 

Mas, ao lado da visão apocalíptica da realidade nordestina nos períodos 
das secas, até hoje praticamente imprevisíveis, embora inelutáveis, hã uma 6-
tica mais otimista, nãO de um imaginoSo romancista, mas de um verdadeiro 
cientista, que muito jovem imigrou para o Nordeste e hoje, quase octoge
náriO, ainda persiste na sua pregação apostolar, no sentido de que aquela re
gião tem condições para o auto-abastecimento em qualquer época, com gran
de sorna de potencialidades para garantir-lhe o -desenvolvimento económico. 

Trata-se de_ Guimarães Duque, um dos maiores agrólogos e talvez o 
maior conheced~r, atualmente, da ecologia nordestina e da distribuição do 
revestimento florístico originário no' Polígono das Secas. 

Foi graçils -à sua persiStente pregação, durarite mais de quarenta anos, 
aos seus estudos e à sua experiência, que apareceu, pela primeira vez, no II 
Plano de Desenvolvimento Nacional, u~a refer_ência à lavoura ecológica, que 
inspiraria, posteriormente, o chamado .. Projeto Sertanejo". 

Ele salienta que a seca nordestina é um problema milenar da região, em
bora se tenha agravado com a destruição da Mata Atlântica entre o Ceará e a 
Bahia, pela derrubada da antiga mata ciliar que acompanhava o curso do São 
Ffancisco, pela monocultura litorânea e pela lavoura predatória, paralela
mente à pecuária extensiva. Trata-se de um fenômeno antes cósmico do que 
telúrico, que tem motivações acima da estratosfera terrestre, onde, com o 
transcurso dos milênios, surgem verdadeiras bombas de sucção, enfocando 
regiões diferentes da Terra. 

Muita gente acusa os árabes de "fazedores de deserto", porque, em tor
no da Canaã de outrora hã um deserto péti:'eo como Négueve, numa região 
em que a precipitação pluviométrica ê superior à das regiões baixas e centrais 
da Austrãlia. 

Mas o homem não faz desertos, apenas amplia seus limites, como pode, 
também, reduzi-los, à semelhança do mesmo Négueve, onde Israel jâ cultiva 
mais de quatrocentos quilômetros quadrados, usando a água do sub-solo, 
para produzir algodão e cítricos, em férteis pomares. 

Esses desertos, na África, na Ásia ou na Austrália, surgiram há muitos 
milênios, antes da última glaciação e suas dunas de hoje lembram os leitos das 
planícies oceânicas. 



136 Terça .. feira 10 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) Mar~ de 1981 

Também, segundo essa teoria,, citada por Guimarães Duque numa con
ferência proferida na SUDENE, há cerca de um decênio, a seca nordestina é 
resultado milenar dessa remota causa gerada nos limites da estratosfera ter
restre, que enfoca a região semi-ãrida do Nordeste, sugando a umidade da 
terra, das plantas, dos seres vivos, secando lagos, reduzindo o depósito dos 
açudes. 

Mas, evidentemente, o esforço e engenho humanos tanto podem agravar 
o problema dessas regiões, como atenuar os seus efeitos; aproveitando as 
lições da própria natureza, que, no envolver dos milênio_s, amestrou a flora e 
a fauna nordestinas para que se defendessem, por transformações fisiológi
cas, dessa agressão cósmica. 

Como se defendem as plantas, quando o fenômeno inicia seu processo _de 
desertificação de um dos pontos da Terra? 

Produzem-se nelas uma constante transformação, nas gerações sucessi
vas, chegando às raias da mutação. 

Enquanto o sistema radicular passa a intumescer-se em grúmulos ou ba
tatas. para o armazenamento de água, as próprias folhas assumem formato e 
proporções capazes de, ao mesmo tempo, reter a umidade e evitar a evapo
ração. 

Plantas hidrófilas, com o decorrer dos séculos e a constante redução dos 
recursdos hídricos, tornam-se xeromorfas nas várzeas, enquanto outras espé
cies xeromorfas, pela mesma razão., se tornam xerófilas nas serras úmidas, fi
cando nos planaltos a policromia das cactáceas, nos cambiantes do verde dos 
estipes, no marrom agressivo dos espinhos, no matizado das flores e no ver
melho vivo dos frutos. 

Quem viu, na televisão, filmes coloridos, tirados no Nordeste, no início 
deste ano, observou como, ao lado dos pendões ressequidos do milho que não 
granara, o feijão reduzido a cinzas, o vigoroso verde de arbustos nativos pro
duzia incómodo contraste da vida e da morte, da seiva exuberante da catin
gueira, do juazeiro, do fav.eleiro, do x.ique·xique, do mandacaru, da crôa-de
frade, ao lado dos restos ressequidos dos cereais crestados pela seca. 

Aquelas imagens demonstravam, de maneira eloqUente, que a falta de 
chuva, ou sua escassez, produzem efeitos diferentes :oos vegetais, que se adap· 
taro aos rigores do clima, até nas regiões geladas. 

Talvez alguns ignorem que a Europa, há quase dois séculos, foi salva da 
fome, graças à batata, que medra no solo dos Andes, hibernando durante as 
friagens, até que o gelo se derreta e o tubérculo rapidamente germine e se de
senvolva, em três ou quatro meses. 

Hoje, a batata andina, de clima gélido, é conhecida como batata inglesa, 
holandesas, ou batatinha e pode ser perfeitamente cultivada, até com duas sa
fras por ano, em regiões temperadas e mesmo cálidas. 

Tais os milagres da adaptação e das mutações vegetais, que explica a 
sobrevivência no Nordeste, mesmo nas mais delongadas estiagens, de inúme
ras espécies vegetais, -prOduzindo frutos_ como o umbuzeiro e o juazeiro, 
fibras têxteis, como- o algodão, o agave, o caroá e o carrapicho, madeira como 
a umburana, o faveleiro, a catingueira, tanto para moirões, como para a mar
cenaria e, agora, se se quizer •. para a produção de combustível líquido. 

Os Perigos do A bando no 

Então um Cientista brasileiro de renome internacional, ecólogo eminente 
e o maior conhecedor dos nossos sertões semi-âridos e de sua vegetação, já 
demonstrou, em trabalho apresentado à SUDENE, como, ajudada a seleção 
natural pelo plantio e cultura racionais, poderâ o Nordeste sobreviver, im
portando apenas cereais, e exportando cebola, pimenta, diversos sucos de fru
tas, saborosas amêndoas, fios para a tecelagem e tecidos já industrializados. 

Para que se adote a sua solução, impõe-se um zoneamento das proprie
dades rurais, talvez mesmo uma reforma fundiária, reservadas as vazantes 
dos açudes para a policultura em propriedades pequenas e médias, circunscri
ta a monocultura da cana à zona da mata, aperfeiçoadas as espécies de algo
dão xerófilo, como o mocó, de fibra mais longa e mais sedosa, sem concor
rente em nenhum solo do mundo. 

Também se deve aproveitar o lençol freático, mediante poç~s tubulares, 
para a irrigação. 

Uma missão israelense, que esteve no Brasil há pouco mais de dez anos, 
assinalou que o Nordeste dispõe do maior depósito de água subterrânea do 
mundo, o que se explica pela porosidade do solo na região semi-árida, com 
uma tremenda capacidade de absorção. 

Não vemos - nenhum técnico ainda nos convenceu disso - qualquer 
inconveniente na pequena e média açudagem, embora saibamos que, para 
evitar a salinização do solo, em lugar do aproveitamento, em regos, da água 
superficiária, seja mais indicado o process_o da aspersão, o_u do gotejamento, 
mais moderno e eficaz. --

Tais açudes devem ser construídos preferentemente nas regiões onde 
haja maior divisão da propriedade fundiária, ou, desapropriados os latifún-

di os e posteriormente irrigados, distribuídos módulos aos lavradores, conforM 
me o tamanho de sua famnia e a própria capacidade laboral, para a produção 
diferenciada: verduras, frutas, apicultura, criação de cabras, ovelhas e jumen
tos, que podem sobreviver com rações menores de água. 

Considerada, ainda, a região mais crítica do País, o N ardeste, no entan
to, tanto contribui fortemente para as exportações, principalmente do açúcar, 
do algodão, do cacau, das oleaginosas, frutas e sucos, como tem um subsolo 
bastante rico, principalmente no Rio Grande do Norte, com suas jazidas dos 
metais mais raros, como na Bahia, com um potencial mineiro Superior ao de 
Minas Gerais, semelhante ao do Parâ. 

Se a região produz, diretamente, divisas fortes, com essas exportações, 
também as economiza, importando menos combustíveis e lubrificantes. 

Tanto a Bahia como Sergipe produzem muito mais petróleo do que con~ 
somem e se constituíssem, juntos, um País independente, ele estaria filiado à 
OPEP, ostentando elevado padrão de desenvolvimento, nos últimos cinco 
anos. 

Sabemos, também que, com Paulo Afonso e Boa Esperança conjugados, 
a região é auto~suficiente em energia elétrica e, quando acoplado o sistema, 
futuramente, a Tucuruí1 servirá de energia o Pará, o Maranhão, o Cear~, o 
Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco, Bahia, parte de Goiás e Mi
nas Gerais, Sergipe e Alagoas, beneficiando um terço do nosso território. 

Se a causa da crise econômica atual do mundo tem um denominador coM 
muro na escassez de energia, o Nordeste, com a sua autossuficiência, pela 
produção de petróleo, âlcool anidro e óleos vegetais, além da copiosa fonte 
hidrelétrica de que dispõe, pode, perfeitamente, se provido de capitais para 
novos investimentoS, pi'oduzir o quanto baste para o seu sustento, trocando 
aqueles excedentes energéticos, de origem fóssil ou vegetal, pelos alimentos 
que não produza suficientemente. 

Os nordestinos, hã bastante tempo, assumiram consciência de que a sua 
pobreza a tua! não é fruto apenas de um azar climâtico, mas da desorientação 
do Poder Central- detentor de m3.is de setenta por cento da renda tributária 
nacional, além do monopólio do jogo e da arrecadação das contribuições pa
rafiscais- ou não sabe planejar ou não quer aplicar recursos, que não serão, 
nunca, a fundo perdido, numa das regiões mais operosas do País. 

O nordestino não ignora qUe foi" aquela a primeira região brasileira, ain
da na primeira metade do século XVI, a apresentar progresso econômico no 
País, não apenas com a exportação do "pau-de-tinta" ou de especiarias regio
nais, mas com os seus engenhos de açúcar, o cultivo do algodão e a pecuária. 

O charque, que os cearenses chamam de jabá, é conhecido, em todo o 
Nordeste, ainda hoje, como "carne do Ceará", porque foi lâ e não no Rio 
Grande do Sul que surgiram as primeiras charqueadas brasileiras, como fa
mosos eram os costumes e o calçado artesanal fabricado na região, hâ sécu· 
los. 

Durante os dois primeiros séculOs da colorlizãção, o Nordeste foi o 
carro-chefe da economia brasileira. 

Quem quiser compare os testamentos dos bandeirantes paulistas com os 
dos senhores de engenho pernambucanos, nos séculos XVII e XV.III e verá a 
verdadeira indigência dos primeiros, ante as jóias, o mobiliário, as alfaias e 
sobrados dos usineiros nordestinos. Lã é que se construíram, no Recife, as 
primeiras pontes de ferro, fundaram-se os primeiros museus, e, na Bahia e 
Pernambuco, a arte sacra do período barroco só encontra similar em Minas 
Gerais e no Maranhão. 

O N ardeste começou a perder a sua posição de principal pólo econômico 
do Bra_sil, com a descoberta do ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso 
e a conseqüente mudança, em 1763, da capital Qa Bahia para o Rio de Janei-
ro. 

Foi quando o vaqueiro nordestino, subindo o São Francisco, foi encon~ 
trar, nas Minas Gerais, O bandeirante paulista em busca do ouro, para levar a 
carne e o couro àqueles desbravadores. 

Por isso aquele curso d'água é conhecido como '~o rio da unidade nacio
nal" e, pelos sertanejos, como uo velho Chico", estrada que caminha, fonte 
hidrelétrica, dessedentador das populações ribeirinhas, irrigando seus cam
pos e roças, tão dadivoso quanto abandonado, acareado, perdida sua mata 
ciliar. 

A partir do século dezenove, com a vinda de D. João VI, modernizando 
o Rio de Janeiro, para transformá-lo no maior centro cultural, artístico elite~ 
rãrio do País, São Paulo começa a agigantar-se, com a lavoura do café, além 
da cana-de-açúcar, enquanto os Estados do Sul, na segunda metade daquela 
centúria, atraem imigrantes alemães, italianos e suíços, espanh6is, portugueM 
ses e poloneses, modernizada a lavoura e incentivado o cooperativismo. 

Mas a mais notável Faculdade de Medicina ê a da Bahia, enquanto os 
cursos jurídicos se fundam. em 1830, simultaneamente no Recife e em São 
Paulo. 
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Num verbete da enciclopédia "Nosso Brasil'', dicionârio de estudos so
ciais editado, no ano passado, pela .. Encyclopaedia Britannica do Brasil", en· 
centramos o seguinte informe, que não pode ser considerado demagógico 
nem oposicionista. 

"A seca e a pobreza. que sobrevieram ao desrnatamento e ao 
abandono da região 'pelo Governo FCdcral, obrigaram grande parte 
da população a emigrar para o Sul ou para a Amazônia, em busca 
de melhores oportunidades. Atualmente, hã tentativas de desenvol
vimento pelo Governo Federal através da Superintendência do De
senvolvimento do Nordeste, criada em 1959." 

Decerto, Senhor Presidente, já havia seca na região semi-árida do N ar
deste, desde o descobrimento. 

o que o desmatamento, eliminada a floresta atlântica e as matas ciliares, 
produziu. foi a ampliação da área seca. que iridui, atualmente, uma parte do 
Norte de Minas Gerais. 

Quanto ao descaso do Poder Central pela região, basta assinalar que a 
seca de 1877 não provocou qualquer providência de socorro do Imperador, 
mas em 1886 ele acudiu a região, depois de visitar o baixo São Francisco, com 
uma missão de estudiosos. 

O segundo governante a cuidar do problema, na grande estiagem de 
1915, foi Venceslau Braz, sendo o último a preoçup~r-se com a seca, na Pri
meira República, Epitácio Pessoa, que iniciou obras de açudagem e rodo
viárias ria região, abandonadas pelo seu sucessor, o mineiro Arthur Bernar
des, que propôs o despovoamento da região, não pOdendo pressentir que o 
seu Estado, na década de quarenta, estaria com uma parte inclufda no Poligo-
no das Secas. -

Finalmente, na dêcada de 50, cria-se a SUOENE, saudada tão efusiva
mente, m::t~, ::.n 1967, qv,;.p:· 1 a Constituição arranca os três por cento da ren
da tributária .tadon:..:.t .~ · .• •ados à região, o quadro volta às negras cores an
tigas. 

A partir de 1 ?7;:;, ... '"fuL:;.-~ órgão perde a sua eficâcia. castrado o Conselho 
Diretor, sem força-os GoverhaôórCs em suas deliberações, reduzida a paga 
salarial dos técnicos, promovido um desastroso processo de industrialização 
em que as fábricas do sul abocanhavam os int?entivos fiscais, para ali instalar 
filiais com maquinaria obsoleta ou demasiado ;m~derna, para abs~~ver a 
mão-de-obra ociosa. 

O que o Nordeste lucrou, a partir de 1945, realmente, foi a energia elétri
ca propiciada pela CHESF, o único gatilho de progresso, verdadeiramente 
eficaz, até hoje, l)a região. 

O Nordeste está cada vez mais pobre. 
Mas é de se temer essa pobreza- do Nordeste, onde nasceu o primei;ç 

exército nacional, de brancos, índios e negros, na guerra da Restauração Pe~ 
nambucana, quando ex.pulsamos os holand~es da Companhia das lnd~at 
Ocidentais, a primeira multinacional a agir no BrasiJ, sob o comando dos JU· 
deus marranos e sefardim de Amsterdã. 

Ora, Senhor Presidente, nada mais perturba os ricOs do que a vizinhança 
dos pobres em seu clamor faminto. 

E, hoje, mais do que ontem e menos do que amanhã, porque, no. século 
da tecnologia, há mais o que desejar e maior número de carências a satisfazer. 

Jâ no início da di!cada de 60, advertia George-Balandier, citado pelo Pa
dre Luiz Lebret, no seu livro ''0 Drama do Sêculo XX": 

"Os múltiplos e acelerados deslocamentos das pessoas, a ani
mação sempre crescente da economia mundial, o aumento da eficá
cia das comunicações estabelecidas através do rádio, a imprensa, o 
cinema e a televisão, conseguiram romper as mais distantes f~ontei
ras sócio-culturais. 

O exemplo dos países industriais e com altos níveis de vida 
impõe-se até aos povos mais uperiférícos"; sugere uma modalidade 
de existência que não poderia ser imaginada por estes últimos, há 
menos de meio século. A pobreza 2: antiga, mas a descoberta de que 
existem remédios para essa pobreza é recente". 

Apliquemos essa c~nstatação de ordem internacional ao plano interno e 
veremos, no Nordeste, um arquipélago de subdesenvolvimento dentro do 
mesmo País em que o Centro-Sul ostenta os padrões de nação desenvolvida. 

E saibam os nossos governantes que os nordestinos já descobriram, des~ 
de a inauguração da usina de Paulo Afonso, que existem remédios para a sua 
pobreza, restando, apenas, que os Governantes federais demonstrem a mes
ma generosidade de Dutra e Juscelino, que criaram a CHESF e a SUDENE. 

Ainda naquele tempo, na década de sessenta, o publicista MALLET, 
igualmente lembrado naquela obra do Padre Lebret, dizia. quando o colonia
lismo iniciava seu processo de liquidação: 

"Julga-se que a eficácia sempre demonstrada da civilização oci
dental tenha conseguido desenvolver em si mesma uma espécie de 
complexo de superioridade e impedi-Ia de imaginar o progresso a 
não ser sob a forma da difusão de seus valores. Isso, porém, não jus
tifica em nada os privilégios raciais que as minorias européias sere
servam as colônias. 

Numa primeira fase, a gratidão sobrepõe-se ao ressentimento 
dos "colonizados". Abusos e injustiças não conseguem, ainda, fazer 
nascer a revolta da massa, admirada por ver derrubado o despotis
mo e corrigidos abusos da justiça e das autoridades locais. 

Depois essas desigualdades assumem força explosiva, quando, 
nas cidades na·scentes, se forma um proletariado desorientado e mi
serável, ao lado de uma classe abastada, que exclui e rejeita o sub
mundo dos pobres". 

Transpo.nharrios o quadro para plano nacional: o Nordeste, que produz 
a maior parte do petróleo, quase metade do açúcar, um terço do algodão, 
meia dúzia de metais raros, grande parte do óleo exportável, das favas, frutos 
e sucos, quase todo o cacau e uma parte ..:o caie, consumindo, per capita, dez" 
vezes menos gasolina que o Centro-Sul, a.r-arece, no contexto brasileiro, como 
uma colônia interna, um arquipêü:no ~e subdesenvolvimento. 

E lã os pobres ~Jãc ignor;.l~ n,'"':. 11ue há remédios para a pobreza. 
D~i 71 erro p<...oi'oso de tli,1a pv:.-~ca de assistência episódica, de incenti

vos iiscd.is escamoteáveis. Je sucção · ~anceira insaciável, que pode resultar 
numa verdadeira sec~à<.A não po.iit;ca, mais ideológica, em que os pobres 
deixem, no mínill1o, de '\1(,.1, r ~os ricos. Ou seja, o Nordeste deixaria de ser a 
principal peça da maioria goV""rnan.entai nesta Casa do Congresso Nacional. 

Ainda ,... seca e seus remédios 

Sem descontar o acaso da presença de Deodoro, Floriano e Epitâcio Pes
soa, os interregnos curtíssimos .de Linhares, Café Filho e, um pouco mais lon
go, de Castello Branco, a República tem sido um instrumento de dominação 
dos políticos meridionais brasileiros. 

Essa política, em que o regionalismo dos ricos dominava, pelo poder 
pela economia, as regiões tão superpov.oadas quanto miseráveis, ou, alêm de 
pobres, despovoadas, culminou com o chamado .. caf'e-com~leite" em que se 
revezam Minas e São Paulo, a aristocracia rural e o industrialismo incipiente, 
no Governo do país. 

E eles não percebiam o quanto se empobrecia e atrasava o Nordeste, 
com as suas usinas de açúcar e máquinas de algodão, o latifúndio ao lado do 
minifúndio, só a seca nivelando por baixo. 

Depois da -última. gUerra, o progresso tecnológico se situou quase exclusi~ 
vamente no sul e sulistas continuaram os governantes, com curtas e honrosas 
excessões. 

Er-a:rn·os·-dois-Brasis·err.rconf:rOnto, sein que-o rico -Se percebesse da possi
bilidade de melhorar a vida do pobre. 

Falando sobre esse assunto, dizia o Padre Lebret, em "O Drama do Sé-
culo XX": · 

"Multiplas são as causas que levaram os povos tecnicamente 
mais desenvolvidos e, porisso, mais ricos, a encarar tardiamente a 
situação do mundo com objetividade. 

A principal delas é o vício tradicionalmente conhecido com o 
nome de avareza, isto é: amor imoderado do possuir. O primeiro co
lonialismo foi profundamente corrompido por ele; o que tende a 
substitui-lo o é ainda mais". 

Enquanto a miséria dissolve os valores,, as instituições e sentimentos tra
dicionais- como se vê na criminalidade das âreas metropolitanas- a rique
za não exaure o seu próprio apetite. 

O que explica o atual dualismo econômico do mundo, refletido, interna
mente, no Brasil. 

Constrange-nos verificar que estando os maiores depósitos de petróleo 
nas regiões mais âridas, ainda não se tenha descoberto esse recurso fóssil nas 
zonas semi-âridas do Brasil, onde, evidentemente, não se fazem prospecções, 
por ser melhor descobri~lo perto dos maiores centros consumidores. 

O problema do Nordeste é o do subdesenvolvimento, de que a seca é, 
apenas, uma componente, porque hâ ricas regiões âridas, fabricando petro
<lólares. 

As explicações elementares para o fenômeno - râpido escoamento das 
águas pela absorção do solo e formação de lençois profundos, excesso de eva
poração pela temperatura elevada, desma:tamento secular no litoral e à mar
gem dos cursos de âgua - devem constatar que, também na região se regis-



138 Terça~feira 10 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I!) Março de 1981 

tram, como no litoral pernambucano e paraibano, as maiores precipitações 
pluviométricas do Brasil. 

Ora. tomada a região seca como um todo, registra~se uma precipitação 
pluviomêtrica de 350 a 800 milímetros, enquanto hã terras cultivadas na Aus~ 
trãlia com precipitações de trezentos milímetros, apresentando boa pecuária. 

O que agrava a situação do Nordeste, no particular, é a irregularidade 
das precipitações: pode cair em um inês toda a chuVa do ano e, se não houver 
armazenamento dessa água, a lavoura será impossível, afora aquela autócto~ 
ne ou ecológica. -- --

Houve explicações no sentido de que a Borborema é um obstáculo ao in
gresso da umidade atlântica nos sertões, que os alísios afastam para a Manti
queira as nuvens formadas pela evaporação dr- 1:*oral nordestino. 

Ninguém, no entanto, explica porque foram maiores as estiagens em 
1877, 1888, 1915, 1932, 1941, 1955 e, agora, de 1979 a 1981, segundo os prog-
nósticos mais autorizados. _ _ 

Quaisquer que sejam as explicações para o fenômeno, é preciso conviver 
com ele, atenuá-lo. 

Na seca atual houve menos fome no Nordeste do que nas anteriores, 
porque a população na lavoura é muito menor, hâ mais indústrias e serviços, 
nos centros urbanos. 

Demonstram as estatísticas que este a:no o desempenho da lavoura na
cional foi vinte por cento maior que no ano passado, no entanto importamoS 
feijão, arroz e rriilho. 

ê que, na verdade, os_ excedentes do sul foram absorvidos pelo Nordeste, 
não por dádiva do Governo, -senão porque, de qualquer modo, algum desen
volvimento industrial houve por lá, enquanto a exportação de alguns produ
tos pesa em nosso balanço de pagamentos. 

O GoVerno sabe quais os remédios para a seca: 
a) a instalação racional, contínua, permanente, de uma lavoura ecológi

ca. dedicada à produção das espécies xerófilas existentes na região, com gran-
de proveito econômico; ~ · 

b) o aproveitamento das vazantes dos açudes, com a irrigação, preferen
temente por aspersão e gotejamento; 

c) a construção de açudes de pequeno e médio porte, uma revisão fun~ 
diâria que distribui os latifúndios com os pequenos produtores, propiciando
lhes ajuda técnica, creditícia e organização cooperativista; 

d) a industrialização dos recurSos locais, utilizadas as disponibilidades de 
energia elétrica, levada ao meio rural, para mobilizar agro·indústrias para a 
produção de ãlcool e óleo combustível; 

e) a exploração dos produtos têxteis, pela ampliação do parque indus· 
trial, com a exportação do produto acabado, principalmente sob a forma de 
confecções; 

/) a menor incidência do imposto de renda na região; 
g) o financiamento-de mini-usinas para a transformação da cana e das 

oleaginosas em combustíveis. 
Haverã outras providências, todas exigentes de recursos ou incentivos fe· 

derais. 
É preciso conscientizar o Governo de que o seu suporte parlamentar hoje 

se concentra no Senado, onde os nordestinos representam perto de metade dà 
representação e, somados, aos representantes do Norte e do Centro-Oeste, 
significam a maioria deste Plenário, praticamente dominado pelos Estados 
subdesenvolvidos. 

Se o Nordeste, o Norte e 'J Centro Sul tornam o PDS majoritário, garan
tindo o suporte parlamentar do Governo, então é tempo de cobrar um preço 
político para o custeio do seu desenvolvimento. 

O nordestino não quer ouvir os pêsames ou as lamentàções dos gover
nantes. o choro e o ranger de dentes. 

Ele quer mais atenção ao seu desenvolvimento, medidas .eficazes e cientí
ficas no combate às secas e no aproveitamento das condições climáticas dare· 
gião, seja incentivando a lavoura ecológica, seja industrializando os produtos 
locais, para não exportar somente matéria-prima. 

Ou se faz isso quanto antes, ou Estados como Sergipe, a Bahia e Pernam
buco, pelo petróleo, pelo sal-gema, pelo açúcar e âlcool, pela barrilha, pela 
fosforita e outros minérios, estarão preferindo uma secessão. Bahia e Sergipe 
se sentiriam melhor se ingressassem na OPEP, enquanto o algodão, o óleo e a 
cana-de-açúcar dos demais Estados, além dos minérios raros e dos recursos 
marinhos, poderiam garantir-lhes maior desenvolvimento, se fôssemos. no 
mínimo, uma confederação, com autonomia econômica-financeira dos 
'Estados-membros. 

Não pregamos o separatismo. 
Nós, os nordestinos, desde a Guerra Hc4P.ndesa, não precisamos receber, 

de ninguém, lições de patriotismo e brasilidade. 
Mas não desejamos continuar sendo uma espécie de colônia econômica 

do Centro Sul do Pais. 

Essas verdades precisavam ser ditas e têm-no sido, vez por outra. 
QueremQs inscrever-nos no Dúmero dos que as proclamam, porque nada 

mais covarde que a cumplicidade do silêncio. 
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 

Ó SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Não hâ mais oradores inscritos. 
Nada J;DaJs haverido ciue tratar. vou encerrar a sessão, designando para a 

sessão ordinária -de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 175, de 1980 (apre
sentado pela Corriissão de Economia como conclusão Qe seu Parecer n9 1.267, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova' Era (MG) a elevar em 
CrS 19.132.400,00 (dezenove milhões, cento e trinta e dois mil e quatrocentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.268 e 1.269, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidade; e 
--de Munidpios, Favorável. 

-2-
Votação, em turno único , do Requerimento n• 483, de 1980, do Senador 

Louriv-al Baptista, solicitando a transcrição, ilos Anais do Senado Federal, do 
discurso de saudação do Ministro da Marinha, Almirante Maximiano Fonse· 
ca, em nome do Exército e Marinha, na solenidade do "Dia do Aviador'\ e 
do agradecimento do Ministro da Aeronáutica, Brig.adeiro Délio J8.rdim de 
Mattos. 

-3-
Votação, esn turno único, do Requerimento n9 494, de 1980, do Senador 

Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
pronunciamento feito pelo Ministro de Estado do interior, Mário Andreazza, 
por ocasião do "Primeiro Seminário Brasileiro de Estudos de Alternativas de 
Desenvolvimento dos Municípios", realizado em Fortaleza. 

-4-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 529, de 1980, do Senador 
Nelson Carneiro, solicitando a retirada, em carâter definitivo, do Projeto de 
Lei do Senado n9 119, de 1980, de sua autoria, que dispõe sobre funções con
sideradas como atividades dos empregados, vendedores, viajantes ou pracis
tas. 

-5-
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'"' 207, de 

1979, do Senador Jorge Kalume, que autoriza o Ministério da Educação e 
Cultura. através do Conselho Federal de Educação, a incluir, nos currículos 
dos estabelecimentos de ensino de 19 e 29 graus e superior, estudo sobre as vi
das do Coronel Josê Plãcido de Castro e do Marechal-do-Ar Eduardo Go
mes, tendo 

PARECERES, sob n•s 866 e 867, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mêrito. contrário, com voto vencido, em separado, do Senador Aderbal Jure· 
ma; e 

-de Educação e Cultura, favorável. 

-6-
Discussão, em turi:J.o suplementar, do Projeto de Decreto Legislativo n9 

12, de 1979 (n• 12, de 1979 (n• 12/79, na Câmara dos Deputados), 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 
Aêreos Entre seus Respectivos Territórios e Além, concluído em Brasília, a 10 
de janeiro de 1979, tendo 

PARECER, sob n• 1.220, de 1980, da Comissão 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

-7-
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 364, de 

1979, do Senador Lomanto Júnior, que institui o "Dia Nacional do Psicólo
go", tendo 

PARECERES, sob n•s 855 e 856, dei980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e; 
- de Educação e Cultura, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Estâ encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 20 minutos.) 



Março de 1981 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira 10 139" 

ATOS DO PRESIDENTE 

ATO DO PRESIDENTE N• Ul,DE 1981 
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confere 

os artigos 52, item 38, e 97, inciSo IV, do Regimento Interno, e na forma do 
artigo 2'~', letra ' 6a'\ do Ato n'~' 2, de 1973, da Comissão Diretora, 

Resolve nomear Nerione Nunes Cardoso para exercer, cm comissão, o 
cargo de Secretârio-Geral da Mesa, Código SF-DAS-101.6, do Quadro Per
manente do Senado Federal, a partir de 24 de fevereiro do corrente ano. 

Senado Federal, 24 de fevereiro de 1981.- Senador Jarbas Passarinho, 
Presidente do Senado Federal 

ATO DO PRESIDENTE N• 11, DE 1981 
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confere 

os artigos 52, item 38, 97, inciso IV, do Regimento Interno c de acordo com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dire-
tora n9 2, de 1973, -

Resolve nomear Zormelina Ribeiro Alves, Técnico Legislativo, Classe 
uEspecial", ·Refência 57, para exercere o cargO, em comissão, de Chefe do 
Gabinete do Presidente, código SF-DAS-101.4, do Quadro Permanente do 
Senado Federal, a aprtir de 24 de fevereiro do corrente ano. 

Senado Federal, 06 de março de 1981.- Jarbas Passarinho, Presidente 
do Senado Federal 

PORTARIA 
N• 14, DE 1981 

O Primeiro-Secretário, no uso de suas atribuições regimentais e de acor
do com o disposto no item 1.2 do Anexo I à Resolução n• J ;~ de 14 de no
vembro de 1980, 

Resolve designar os servidores do Quadro Permanente do Senado Fede
ral Pedro Cavalcanti D9AJbuquerque Nctto, Maria do Carmo Rondon Ribei
ro Saraiva, Maria Riza Baptista Dutra, Cid Sebastião da França Brílgcr e Jo
sé Pinto Carneiro Lacerda, para, sob _a pr~icfência do primeiro, constituírem 
a Comissão de A valiaçã:o dos ReqlliSit:o-s 1'.1!rlimos dos candidatos ao empre~ 
go de Assessor Técnico, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho e 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, indicados pelos Senhores Sena~ 
dores, mediante a observância dos critérios de admissão constantes do referi-
do anexo. -

Senado Federal, 4 de fe...,reiro de 1981.- Alexandre Costa, Primeiro
Secretário. 

PORTARIA 
N• 57, DE 1981 

O Diretor-Gcral, iio uso das atribuições que lhe conferem os artigos 177 
e 453, § I•, da Resolução n• 58, de 1972, e tendo em vista o que consta do pro
cesso número 000857-81-5, 

Resolve designar Alosisio Barbosa de Souza, Assessor Legislativo, FCr
nando Silva de Palma Lima, Assessor Legislativo e Zuleika de Souza Castro. 
Técnico Legislativo, Classe .. Especial", para, sob a presidência do primeiro, 
integrarem a Comissão de Sindicãncia incumbiCÍil de apurar as causas do inci
dente havido na Seção de Assistência Social c' 1 Subsecretaria de Assistência 
Médic.: 1: Social, envolvendo o Psicólogo José .ival e o filho do servidor José 
Pedro de Castro Barreto. 

Senado Federal, 27 de fevereiro de 1981.- Aiman Nogueira da Gama, 
Diretor-Geral. 

ATAS DE COMISSÃO 
COMISSÃO DIRETORA 

3f Reunlão Ordinária, realizada a 5 de março de 1981 

Sob a Presidência do Senhor Senador Jarbas Pa:;~arinho, e com a pre
sença dos Senhores Senadores Passos Pôrto, Primeiro-Vice-Presidente, Gil
van Rocha, Segundo-V ice-Presidente, Cunha Lima, Primeiro-Secretário, Jor
ge Kalume, Segundo-Secretário, Itamar Fra_nço, Terceiro-Secretário e Almir 
Pinto, Suplente convocado, às dezesseis e trinta horas do dia cinco de março 
de mil novecentos e oitenta e um, reúne-se a Comissão Diretora do Senado 
FederaL 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador Jutahy 
Magalhães, Quarto-Secretâiio. 

O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos c esclarece ter convo
cado a reunião para um contato preliminar e ~!oca de idéias entre os 
membros da Comissão DiretOra. Em primeiro lugar, Sua Excelência julga 
conveniente seja efetuado, pelo Senhor Primeiro-Secretário, um levantamen
to çompleto sobre a situação do Pessoal do Senado e de suas entidades super
visionadas, inclusive legislação e posicionamento atual das diferentes Catego
rias Funcionais. Sua Excelência, a seguir, lembra o que fora combinado, rela
tivamente à distribuição das diversas tarefas que compõem o complexo admi
nistrativo do Senado Federal, entre' os membros da Comissão Diretora, como 
supervisores. Essa distribuição evitará o acúmulo de atribuições sobre um só 
Secretário, do qual era exigido enorme sacrifício, possibilitando um desenvol
vimento mais consentâneo à solução dos problemas administrativos. Em se
guida, Sua Excelência distribui a todos os membros minuta de Ato da Comis
são Diretora, disciplinando a matêria. O assunto ê amplamente debatido por 
todos os membrós, tendo o Senhor Presidente solicitado a apresentação de 
sugestões na próxima reunião da Comissão Diretora, a realizar-se às nove c 
trinta horas do dia doze de março do corrente ano. Sua Excelência, cm segui
da, declara a sua preocupaÇão com o treinamento e desenvolvimento dos re
cursos humanos no Senado Fedcral,no que~ apoiado por todos os presentes, 
fendo o Senhor Primeiro-Secretário informado já estar se inteirando do as
sunto, para a apresentação de futuras sugestões. Sua Excelência lembra, ain
da, a hipótese de o Senhor Primeiro-Secretário estudar a possibilidade futura 
de serem funcionários representantes de diferentes Categorias Funcionais 
convocados a, perante a Comissão Diretora, exporem e defenderem suas ide
ias e reivindicações. O Senhor Presidente aborda, ainda, o problema de farda
mento do Pessoal e pede levantamento sobre as áreas que devem merecer esse 
tratamento, lembrando em especial, o pessoal da Portaria do Edifício Princi
pal. Comunica, tambêm, estar elaborando um calendário para que todos os 
membros da Mesa exerçam a Presidência das Sessões do Congresso Nacional, 
num revezamento. 

Ainda com o uso da palavra, o Senhor Presidente esclarece que, em vir
tude da divisão de atribuições administrativas entr~ OS: membros da Comissão 
Diretora, ·se torna indispensável a apresentação de um Projeto de Resolução 

alteran io o caput do art. 484 do Regulamento Administrativo do Senado Fe
deral,< om a redação que lhe foi dada pela Resolução n• 57, de 1976, estabele
cendo que os Conselhos de Supervisão do CEGRAF e do PRODASEN "se
rão presididos por um membro da Comissão Diretora, por ela indicado". A 
Comissão Diretora, à unanimidade dos presentes, assina o Projeto apresenta
do, que vai à Secretaria-Geral da Mesa, para os devidos fins regimentais. 

O Senhor Terceiro-Secretário, usando da palavra, sugere seja cfetuado 
um estudo sobre a possibilidade de adoção de novos mêtodos de trabalhos, 
relativamente ao funcionamento do Cong'resso Nacional e ao das Comissões 
Mistas, com vistas a sua racionalização. 

Com a palavra, o Senhor Primeiro-Secretário aborda o problema, 
lembrado por outros membros da Comissão Diretora, de Gabinetes para os 
Segundo, TerceirO e Quarto-Secretários. Sua Excelência informa da inexis
tência de locais. Após debatido o assunto, a Comissão Diretora autoriza a 
utilização de três das novas salas do Edificio das Comissões pelos referidos 
membros da Comissão Diretora. 

Ainda com a palavra. o Senhor Primeiro~Secretário comunica estar efe
tuando um levantamento sobre a situação de Pessoal da Casa, já tendo co
nhecimento da escassez de Mecanógrafos e de Motoristas. Tão logo conclua 
os estudos e levantamentos, trará a matéria ao exame da Comissão, Diretora. 

O Senhor Presidente, afinal, distribui as seguintes matérias: 
I•) Minuta de Projeto de Resolução dando nova redação ao parâgrafo 

29 do art. 19 do Regimento Interno, de autoria do Senador Gastão MUller
Ao Senhor Senador Itamar Franco. 

29) Projeto de Resolução n9 94, de 1980, que acrescenta parágrafo ao 
art. 86 ao Regimento. Interno, de autoria do Senador Hugo Ramos- ao Se
nhor Senador Itamar Franco. 

3•) Resolução sfn, de 1980-CN, do Presidente do Senado Federal de
signando Comissão de Sindicância para a"purar os fatos ocorridos no Plenário 
e suas dependências, por ocasião da discussão c votação da Proposta que deu 
origem à Emenda Constitucional n9 14- ao Senhor Senador Passos Pôrto. 

4'~') Projeto de Resolução n9 99, de 1980, que transforma a Comissão de 
Saúde e Defesa do Meio Ambiente, de autoria do Senador Franco Montoro 
- ao Senhor Senador Gilvan Rocha. 

5•) Processo n• 004937 80 5, do Gabinete do Senhor Senador Dinarte 
Mariz, encaminhando contas relativas ao tratamento médico-hospitalar com 
o ex-Senador Jessé Freire- ao Senhor Senador Jorge Kalume. 

6'~') Processo n9 000782 79 3, em que Ricardo Frederico Secco Tâvora 
requer, por eqUidade a criação da Classe "C", Referência 53, da Categoria 
Funcional de Técnico em Administração, bem assim, em outro requerimento, 
retificação de seu enquadramento para a Classe Especial, Referência 57, da 
mesma Categoria Funcíonal - ao Senhor Senador Cunha Lima. 

79) Processo n9 004874 79 O, em que o ex-servidor Aloysio Leite Cesari
no Filho requer a sua readmissão no Quadro de Pessoal do Senado Federal 
- ao Senhor Senador Cunha Lima. 
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89) Proposta da revista ESPELHO, de assinatura de 100 assinaturas 
anuais - ao Senhor Senador Cunha Lima. 

Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e dez minutos, o Senhor 
Presidente declara encerrados os trabalhos, pelo que, eu, Itamar Franco, 
Terceiro-Secretário, lavrei a presente Ata que, assinada pelo Senhor Presiden
te, vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 5 de março de 1981.- Jarbas Passarinho, 
Presidente. 

CONSELHO DE SUPERVISÃO-DO CEGRAF 
Ata da 52• Reunião 

Às dezessete horas do dia I 9 de dezembro do ano de mil novecentos e oi
tenta, no Gabinete do Senhor 19-Secretârio da Mesa Diretora do Senado Fe
deral, reuniu-se o Conselho de Supervisão do CEGRAF, sob a Presidência do 
Senador Alexandre Costa, presentes os Conselh~iros Aiman Nogueira da Ga
ma, Vice-Presidente, Luciano de Figueiredo Mesquita, Luiz do Nascimento 
Monteiro e Sarah Abrahão. Presente, também, o Senhor Diretor do CE
GRAF, Arnaldo Gomes. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente colocou 
em votação a alteração no orçamento para o Exercício de 1980, cujo relator 
fo.i o Conselheiro Luiz do Nascimento Monteiro, que apresentou parecer fa
vorável, aprovado, unanimemente, sem restrição, pelo Conselho. 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, será assinada pelo Senhor Presidente.- Senador Alexandre Costa, 
Presidente do Conselho do CEGRAF. 

CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF 
Ata da 53' Reunião 

Ãs dezessete horas do dia_ dezoito de fevereiro do ano de mil novecentos 
e oitenta e um, no Gabinete do Senhor Primeiro-Secretãrio do Senado Fede
ral, reuniu,se o Conselho de Supervisão do CEGRAF, sob a presidência do 
Senador Alexandre CoSta, presentes os Conselheiros Aiman Nogueira da Ga
ma, Vice-Presidente, Luiz do Nascimento Monteiro, Luciano Figueiredo 
Mesquita e Sarah Abrahão. Presente, também, o Senhor Diretor-Executivo 
do CEGRAF, Arnaldo Gomes. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
colocou em votação as prestações de contas do Diretor-Executivo do CE
GRAF, referentes aos trimestres 39 e 49 de 1980, cujo relator, Conselheiro 
Luiz do Nascimento Monteiro, ofereceu parecer favorável, aprovado unani
memente e sem restrições pelo Conselho. Nada mais havendo qve tratar, foi 
encerradaa reuniãó, da qual eu, José Paulino Neto, secretário do Conselho, 
lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, segue assinada pelo Se
nhor Presidente do Conselho. - Senador Alexandre Costa, Presidente do 
Conselho do CEG RAF. 
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MESA 

Presidente 

Jarbas Passarinho 

3•-Secretário 

Itamar Franco 

1•-Vice-Presidente 

Passos Pôrto 

2•-V ice-Presidente 

Gilvan Rocha 

49-Secretário 

Jutahy Magalhães 

Suplentes de Secretários 
I •-Secretário 

Cunha Lima 
Almir Pinto 

Lenoir Vargas 

Agenor Maria 

Gastão Müller 
2•-Secretário 

Jorge Kalume 

COMISSOES 

Diretor: Antônio Carlos de Nogueira 
local: Anexo 11 - Térreo 
Telefones: 211-34_87 

211-3488 
211-3489 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe: Daniel Reis de Souza 
Local: Anexo li - Têrreó 
Telefones: 211-3490 

211-3491 

COMISSÃO DE AGRICULTURA - (CA) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Evelásio Vieira 
Vice-Presidente: Leite Chaves 

Suplentes 

1. Passos Pôrto 
2. Benedito Canelas 
3. Martins Filho 
4 .. José Lins 

1. Evelásio Vieira 
2. Leite Chaves 
3. José Richa 

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

1. Agenor Maria 
2. Amaral Peixoto 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - 211-3492 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sola "Ruy Barbosa" - Anexo !I 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Mendes Canele 
Vlce-Presidente: Agenor Mario 

Titulares Suplentes 
1. Mendes Canele 1. Raimundo Parente 
2. José Lins 2. Alberto Silva 
3. Eunice Michiles 3. Almir Pinto 
4. V1cente Vuolo 

1. Evandro Carreira 1. Marcos Freire 
2. Agenor Maria 2. Humberto Lucena 
3. Mauro Benevides 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - 211-3493 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 

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

COMPOSIÇÃO 

Presidente: 
1'?-Vice.Presidente: Aloysio Chaves 
2'?-Vice-Presidente: Hugo Ramos 

Titulares Suplentes 

1. Bernardino Viana 1. Lenoir Vargas 
2. Helvídio Nunes 2. João Calmon 
3. Hugo Ramos 3. Almir Pinto 
4. Aloysio Chaves 4. Milton Cabral 
5. Aderbal Juremo 5. Luiz Fernando Freire 
6. Murilo Badaró 6. Arnon de Mello 
7. Moocyr Dalla 
8. Amaral Furlan 
9. Raimundo Parente 

1. Orestes Querela 1. Cunha Lima 
2. leite Chaves 2. Tancredo Neves 
3. Lá:taro Barboza 3. Dirceu Cardoso 
4. Nelson Carneiro 
5. Paulo Brossard 
6. Franco Montoro 

Assistente: Paulo Roberto A. Campos - 21 1-3494 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 

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

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: -
Vice-Presidente: Lázaro Barbo:r:e~ 

Suplentes 

1. Martins Filho 1. José Guiomord 
2. José Sarney 2. T ano Outra 
3. Passos Pôrto 3. Benedito Canelas 
4. Saldanha Derzi 4. Moocyr Dalla 
5. Affonso Camargo 
6. Murilo Badaró 
7. José Caixeta 

1. Itamar Fran<:o 1. Henrique Santillo 
2. Lázaro Barboza 2. Roberto Se~turnino 
3. Adalberto Sena 3. Gilvan Rocha 
4. Mauro Benevides 

Assistente: Ledo Ferreira da Rocha - 211-3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COM!S.S.l.O OE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Teotônlo Vilela 
Vice-Presidente: Roberto Satumino 

Suplentes 

1. Arnon de Mello 1. Helv!dio Nunes 
2. Bernardino Viana 2. Alberto Silvo 
3. José Lins 3. Benedito Ferreira 
4. Lenoir Vergas 4. Vicente Vuolo 
5. Milton Cabrol 
6. Benedito Canelas 
7. Luiz Cavalcante 

1. Roberto Saturnino 1. José Richa 
2. Teotónio Vilela 2. Orestes Quércia 
3. Marcos Freire 3. Tan<=redo Neves 
4. Pedro Simon 
Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - 211-3495 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas 
Local: Sala do Anexo "B" 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEC) 

(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Calmon 
Vice-Presidente: Jutahy Mogalháes 

Titulares Suplentes 

1. João Calmon 
2. Tarso Outra 
3. Jutahy Magalhães 
4. Aloysio Chcives 
S. Aderbal Juremo 
6. Eunice M1chiles 

1. Adalberto Sena 
2. Evelósio Vieíra 
3. Franco Montoro 

1. José Uns 
2. Arnon de Mel lo 
3. Jorge Kalume 
4. Pedro Pedrosslan 

1. Marcos Freire 
2. Gilvan Rocha 
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Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - 211-3492 
Reuniões: Quintas-feira5, às 10100 horas 
local: Sola do Anexo "8" 

COMISSÀO OE FINANÇAS - (Cf) 
( 17 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Cunha lima 
Vice-Presidente: Tancredo Neves 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. João lUdo 
3. lomonto Júnior 
4. Affonso Camargo 
5. Vicente Vuolo 
6. Alberto Silva 
7. Amoral Furlan 
8. Jorge Kalume 
9. Jutahy MagalhCie5 

10. Mendes Canele 

1. Cunha lima 
2. Tancredo Neves 
3. Roberto Saturnino 
4. Amaral Peixoto 
5, Pedro Simon 
6. Mauro Benevides 
7. Teatôilio Vilela 

Suplentes 

1. Saldanha Derzi 
2. luiz Fernando Freire 
3. Jessé Freire 
4. José Sarney 
5. Milton Cabral 
6. José Guiomard 

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

Assistente: Carlos Guilherme- Fonseca .....;.. 211-3493 
Reuniões, Quintas-feiras, às 9:30 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilâcquau - Anexo 11 

COMISSÀO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente-: Helvídio Nunes 
Vice·Presidente: lenair Vergas 

Titulare-s 

1. lenoir Vergas 
2. Helvidlo Nunes 
3. Martins Filho 
4. Moacyr Dalla 
5. Luiz Fernando Freire 
6. Aloysio Chaves 

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

Suplentes 

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

1. Nelson Carneiro 
2. Marcos Frt~ire 

Assistente: leila leivas Ferro Costa - 211·3497 
Reuniões: Quintas·feir.as, às 11 :00 horas 
local: Sala "Clóvis BeviiOcqua" - Anexo 11 

COMISSÀO DE MINAS E ENERGIA - (CME) 

{7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Arnon de Mollo 
Vlce-Presidente: Alberto Silva 

Titulares Suplentes 

1. Luiz Cavalcante 1. Affonso Camargo 
2. Milton Cabral 2. Joào Calmon 
3. Alberto Silva 3. Jutahy Magalhãe-s 
4. Arnon de Mello 

1, Dirceu Cardoso 1 . Gilvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. Roberto Scturnino 
3. Henrique Santillo 
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Assi~tente: Carlos da Fonseca Braga - 211-3496 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
local: Sala do Anexo "B" 

COMISSÃO DE MUNICIPIOS (CM) 

( 17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Lomanto Júnior 
Vice-Presidente: Orestes Quércia 

Titulares 

I. lamento Junior 
2. Almir Pinto 
3. Amoral Furlan 
4. Amoral Peixoto 

5. Benedito Canelas 

6. Jutahy Magalhães 
7. Lenoir Vergas 
8. Moacyr Dalla 
9. Raimundo Parente 

lO. Saldanha Derzi 

1, Jose Richa 
2. Orestes Quérda 
3. Itamar Franco 
4. Evandro Carreira 
5. Lázaro Barboza 

1, Affonso Camorgo 
2. Evelasio Vieira 

Suplentes 

1. Tarso Outro 
2. João LUcia 
3. Aderbal Ju_rema 
4, Jose Sarney 
5. Murilo Badoró 

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

1. Gilvan Rocha 

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - 211-3496 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala "Rui Barbosa 

COMISSÀO DE REDAÇÀO - (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vice-Presidente: Adalberto Sena 

Titulares 

1. TarsoOutra 
2. Saldanha Derzi 
3. Mendes Canele 

1. Dirceu Cardoso 
2. Adalberto Sena 

Suplentes 

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

l. Itamar Franco 

Assistente: Fatima Abrahào de Araújo- 21 T-3266 
Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas 
locar: Sala "Clóvis Bevnâcqua" - Anexo li 

COMISSÀO DE RELAÇ0ES EXTERIORES - (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Tarso Outra 
19-Vice-Presidente: Saldanha Derzi 
29-Vice·Presidente: Lomanto Júnior 

Titulares Suplentes 

1. TarsoDutra 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Derzi 
4. lamento Júnior 
5. Mendes Canele 
6. Aderbal Juremo 
7. Almir Pinto 
8. lenoir Vergas 
9. Jose Samey 

1. Aloysio Chaves 
2 Pedro Pedrossian 
3. 
A. José Guiomard 
5. luiz Cavalcante 
6. 

1. Paulo Brossord 
2. Nelson Carneiro 
3. Itamar Franco 
A. José Richa 
5. Amoral Peixoto 
6. T ancredo Neves 

Março de 1981 

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

Assistente: leila leivcs Ferro Costa - 211·3A97 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
local; Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SAÚDE 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvan Rocha 
Vice·Presidente: Henrique Santillo 

Titulares Suplentes 

1, lomanto Júnior 1. Saldanha Derzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kolume 
3. Alberto Silva 3. Benedito Canelas 
4. José Guiomard 

1. Gilvan Rocha 1. José Richa 
2. Henrique Santillo 2. Adalberto Sena 
3. Jaison Barreto 

Assistente: lêda Ferreira da Rocha - 211-3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas 
local: Sala "Ruy Sarbosa"- Anexo 11 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - {CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kalume 
Vice-Presidente: Mauro Benevides 

Titulares 

1. Jorge Katume 
2. luiz Cavalcante 
3. Murilo Badaró 
4. Benedito Ferreira 

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

Suplentes 

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

1. Cunha Lima 
2. Jaison Barreto 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - 211-3A99 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9!30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMJSSÀO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evandro Carreira 
Vic.Presidente: Humberto Lucena 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. luiz Fernando Freira 
3. Bernardino Viana 
4. Alberto Silva 
1. Evandro Carreira 
2. Humberto Luce-na 
S. Lózaro Barboza 

Suplentes 

1. Affonso Camargo 
2. Pedro Pedrosslan 
3. Aderbal Juremo 

1. Orestes Quércia 
2. Evelâsio Vieira 

Assistente: Léda Ferreira da Rocha - 211-3499 
Reuniões: Quintas·feiras, às 9!30 horas 
local: Sola "Ruy Barbosa" - Anexo 11 
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBliCAS - (CD 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Benedito Ferreiro 
Vice-Presidente: Vicente Vuolo 

Suplenhn 

1, Benedito Ferreira 
2. Vicente Vuolo 
3 .. Pedro Pedrossian 
4. Affonso Comargo 

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

DIÁRIO DO CóNGRESSO NACIONAL (Se<;ão II) 

1. Evandro Carreira 1. Leite Chaves 
2. Lázaro Borbo:z:a 2. Agenor Maria 
3. Orestes Quércio 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - 211-3499 

Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 

local: Sola "Ruy Barbosa" - Anexo ri 

B) SERVIÇO DE COMJSSOES MISTAS 

Chefe: Alfeu de Oli ... eira 
local: Anexo 11 - Térreo- 211-3507 

Assistentes: 
Helena lsnard Accauhy- 211-3510 
Mauro Lopes de Sá - 211-3.509 
Cloyfon Zonlorenci - 211-3508 
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C) SERVIÇO DE COMISSOES ESPECIAIS E DE INQUÉRITO 

Chefe: Cleide Maria B. F. Cru:z: 
local: Anexo 11- Têrreo- 211-3511 
Assistentes: 
Elízabeth Gil B. Vianna - 211·3.51 O 
Nadir da Rocha Gomes- 211-3508 
Horoldo P. Fernandes - 211-3512 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORAS 

10,00 

HORAS 

09,30 

10,00 

10,30 

n,oo 

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

TERÇA ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

RUY BARBOSA MARCELINO C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

C.T. Ramal- 4154 Ramal- 4139 GUILHERME 

CLÓVIS BEVILÁCQUA 
09,30 

GUILHERME 
RUY BARBOSA 

C.A.R. 
Ramal- 4139 

C.S.P.C. Ramal- 4154 LEDA 

QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.C. ANEXO"B" SÉRGIO 

C.S.N. 
RUY BARBOSA CARLOS .10,00 
Ramal-4154 RUY BARBOSA 

C.D.F. 
Ramal- 4154 

LEDA 
CLÓVIS BEVILÁCQUA PAULO 

C.C.J. 
Ramal- 4139 ROBERTO RUY BARBOSA 

10,30 c.s. 
Ramal- 4154 LEOA 

RUI BARBOSA C. A. 
Ramal-4154 

SÉRGIO 
CLÓVIS BEViLÁCQUA 

11,00 C. L. S. LEI LA 

ANEXO"B" 
Ramal- 4139 

C. E. 
Ramal-3888 

FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

12,00 C.R. FÁTIMA 
RUYBARBOSA 

Ramal- 4139 

C. R. E. LEI LA 
RUI BARBOSA Ramal- 4154 

I LOO C.M. CARLOS 
Ramal- 4154 

C.M.E. ANEXO"B" CARLOS 
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ANO XXXVI - N• 003 QUARTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 1981 BRASíLIA_:_ DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
1- ATA DA 3• SESSÃO, EM 10 i>E MARÇO DE 1981 

1.1 -ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagens do Senhor Presidente da República 

Submetendo à deliberação do Senado o seguinte prOjeto: 

- Projeto de Lei do Senado n' 3/81-DF, que autoriza o Governo do 
Distrito Federal a contrair empréstimo com a Caixa Econômica Federal, e 
dá outras providências. 

Submetendo ao Senado a escolha de nomes indicados para cargos cujo 
provimento depende de sua prévia aquiescência: 

- N• 32/81 (n' 52/81, na origem), referente à escolha do Doutor 
João Nogueira de Rezende para exercer o cargo de Ministro do Tribunal 
de Contas da União, na vaga decorrente_da aposentadoria do -Ministro 
Mauro Renault Leite. 

- N• 33/81 (n' 53/81, na origem), referente à escolha do Sr. Marcelo 
Raffaelli, Embaixador do Brasil junto à República da Costa do Marfim, 
para, cumulativamente, Cxercer a função dC Embáixador do Brasil junto à 
República de Serra Leoa. 

- N• 34/81 (n' 54/81, na origem), referente à escolha do Sr. Sérgio 
Fernando Guarischi Bath, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a Tunção de Embaixador do Brasil junto à Fede
ração da Malásia. 

1.2.2 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 
- Oficio n• S-35/80 (n' 87-P(MC(80, na origem), do Sr. Presidente 

do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal, cópia 
do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Re
curso Extraordinário n'i' 89.876-0, o qual-declarou a inconstitucionalidade 
do Decreto n' 196, de 12 de novembro de 1975, do Município do Rio de 
Janeiro. 

- Oficio n' S-28/79 (n' 64-P/MC/79, na origem), do Sr. Presidente 
do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal cópia do 
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Fede~al, nos autos do Recurso 
Extraordinário n9 89.880-8, o qual declaroU a inconstitucionãlid~de do 
Decreto n• 7.702, de 20 de outubro de 1971, do Estado do Pará. 

- Oficio n' S-34/80 (n• 86/P/MC/80, na origem), do Sr. Presidente 
do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal, cópia 
do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, o qual declarou a 
inconstitucionalidade do art. 32, XIV, do Código de Divisão e Organi
zação J udiciâria do Estado de Goiás, instituído pela Resolução n9 2, de 23 
de dezembro de 1976, do respectivo Tribunal de Justiça. 

- Emenda n9 l, de Plenário, ao Projeto de Lei da Câmara O 'i' 17/80 
(n' 250-B/79, na origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de 
capacete de segurança para os condutores de motocicletas, motonetas e si-

milares, alterando o art. 88 do Código Nacional de Trânsito, Lei n9 5.108, 
de 21 de setembro de 1966. 

- Emenda n' I, de Plenãrio, ao Projeto de Lei da Câmara n' 24/80 
(n' 2.591-C/76, na Casa de origem), que modifica o art. 649 da Lei n• 
5.869, de 11 de janeiro de 1973, acrescentando dispositivo que torna impe
nhorável o imóvel rural atê um módulo. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 77/80, que altera o art. 242 do 
Decreto-lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal. 

1.2.3 - ComUnicação da Presidência 

- Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de Lei do Senado 
n' 3/81-DF, lido no Expediente. 

1.2.4 - Requerimento 

- N• 6/81, de autoria do Sr. Senador Mauro Benevides, solicitando 
a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo intitulado "Reação 
do Nordeste", de autoria do jornalista Lustosa da Costa. 

1.2.5 - Comunicações 

- De Srs. Senãdores que se ausentarão do País. 

1.2.6 - Comunicação da Presidência 

- Extinção da Comissão Especial, criada pelo Requerimento nq 
273/80, que se destinava a apresentar proposição regulamentando o pro
cesso de fiscalização, pelo Senado Federal, dos atas cuja execução depen
dem da sua prévia autorização; 

1.2. 7 - Discursos do Expediente 

SENADORA EUNICE MICHILES- "Dia Internacional da Mu
lher". 

SENADOR ALMIR PINTO - Falecimento da Sr• Dalila Men
donça de Carvalho. Realização, em Fortaleza, de seminário destinado a 
examinar a atual situação climática do Estado do Cearâ. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

- P~ojeto de Resolução n9' 175/80, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Nova Era (MG) a elevar em CrS 19.132.400,00 (dezenove milhões, 
cento e trinta e dois mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada. Aprovado. À Comissão de Redação. 

- Requerimento n9483/80, do Senador Lourival Baptista, solicitan
do a trariscrição, noS Anais dÔ Senado Federal, do discurso de saudação 
dà Ministro da Marinha, Almirante Maximiano Fonseca, em nome do 
Exército e Marinha, na solenidade do .. Dia do Aviador", e do agradeci
mento do Ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Délio Jardim de Mattos. 
Aprovado. 

- Requerimento n'i' 494/80, do Senadoi Lourivài.Baptista, solicitan
do a transcrição, noS Anais do Senado Federal, do pror:tunciamc:nto feito 
·pelo Ministro de Estado do Interior~ Mârio Andreazza, p'o.r ocasião do 
''Primeiro Semiriârio Brasileiro de Estudos de Alternativas de Desenvolvi
mento dos Municípios", realizado em Fortaleza. Aprovado. 
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- Requerimento" n9 S2g-J80, do Senador Nelson Carneiro, solicitan
do a retirada, em carãter' definitivo, do Projeto de Lei do Senado nf? 
119/80, de sua autoria, que dispõe sobre funções consideradas como ativi
dades dos empregados, vendedores, viajantes ou pracistas. Aprovado. 

- Projeto de Lei do Senado n• 207/79, do Senador Jorge Kalume, 
que autoriza o Mínistério da Educação e Cultura, através do Conselho Fe
deral de Educação, a incluir, nos currículos dos estabelecimentos de ensi
no de 19 e 29 graus e superior, estudo sobre as vidas do Coronel José Plãci
do de Castro e do Marechal-do-Ar Eduardo Gomes. Aprovado, em pri
meiro turno. 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 12/79 (n• 12/79, na Câmara dos 
Deputados), 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 territó.rios e além, con
cluído em Brasília, a lO de janeiro de 1979. Aprovado, em turno suplemen
tar. A Câmara dos Deputados 

- Projeto de Lei do Senado n• 364/79, do Senador Lomanto Júnior, 
que institui o unia Nacional do Psicólogo". Aprovado, em primeiro turno. 

1.4 -DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 

SENADOR NILO COELHO, como Líder- Propósitos que animam 
S. Ex• à frente da Liderança do PDS. 

SENADOR MARCOS FREIRE, como Líder- Princípios que nor
tearão S. Ex• no exercício da Liderança do PMDB. 

SENADOR MAURO BENEV!DES- Reparos à decisão do Senhor 
Presidente da República em vetar projeto de lei de sua autoria que dispu-

nha sobre a inclusão do Banco do Nordeste no Conselho Monetário-Na
cional. 

SENADOR GABRIEL HERMES- Protestando, apresentar opor
tunamente, estudos realizados por técnicos que especifica, sobre o anda
mento das obras do Projeto Carajâs. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA- Considerações sobre a estia
gem que ora se verifica no Nordeste. 

SENADOR ITAMAR FRANCO -'- Solicitando o apoio das lide
ranças partidárias em fa-vor da aprovação de proposta de emenda à Cons
tituição que dispõe sobre a representação política do Distrito Federal no 
Congresso Nacional. 

SENADOR GASTÃO MVLLER- Defesa da preservação do terri
tório mato-grossense, em face de noticiârio sobre a criação do Estado de 
Rondônia. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO. 

2 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR 

-Do Sr. Almir Pinto proferido na sessão de 9-3-81. 
- Do Sr. Mauro Benevides p~oferido na sessão de 9-3-81. 

3- GRUPO BRASILEIRO.DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR 

- Edital de convocação da Comissão Deliberativa 

4 - MESA DIRETORA. 

ATA DA 3' SESSÃO, EM 10 DE MARÇO DE 1981 
3' Sessão Legislativa Ordinária, da 46' Legislatura 

PRESIDENCIA DOS SRS. JARDAS PASSARINHO, PASSOS PÓRTO E CUNHA LIMA 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena -Jorge Kalume- Eunice Michiles- Raimundo Pa-, 
rente- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho -Alexandre Costa - Josê 
Sarney -Bernardino Viana--: Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins 
- Mauro Benevides - Agenor Maria- Dinarte MariZ- Martins Filho
Cunha Lima- Humberto Lucena --Aderbal Jurema - Marcos Freire
Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela- Lourival Baptista
Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - João Ca!mon - Murilo Badaró -
Franco Montoro- Benedito Ferreira- Lâzaro Barboza- Vicente Vuolo 
- Mendes Canale - Leite Chaves - Paulo Srossard. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo _ _número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. }9-Secretãrio ptõCCderâ à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

Do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Senado 
projeto de lei: 

MENSAGEM N• 31, DE 1981 
(N• 62/81, na origem) 

Excelentíssimos Senhores _Membros d-o Senado F.ederal: 

Nos termos do art. 51, combinado com o art. 42, item V, da 
Constituição, ten.ho a honra de subme~er à elevada deUberação de 
vo.ssas Excel_ências, acompanhado de Exposição de Motivos do Sz,
nhor Governador do Distrito Federal, o anexo projeto de lei que 
"autoriza o Governo do Dis.trito Federal a contrair empréstiú1o 
com a Caixa Económica Federal e dá outras providências" 

Brasília, 9 de março de 1981. - João E(gu-eiredo. 

EME N.0 002/81-GAG Brasília, 23 de janeiro de 1981. 

Excelentíssimo--Senhor Presidente da República: 
Tenho a honra de .submeter à elevada _ 2.preciação de Vossa 

Excelência, a minuta do antepro-je""o incluso, destinado a contra
tar financiamentp com a Caix:a Econômi-ca Federal, através do 
Fundo_ de Apoio ao nesenvo:vimento Social - FAS, no valor de 
Cr$ 1.050.000.000,00. (um bilhão e cin<J.üenta. milhões de cruzeiros), 
destinado à construção. refOrma e reequipamento de diversas Uni
dades de prestação de serviços de· saúde a grande parcela da pO
pulação do Distrito Federal e cidades gotanas da Região Geo
econômic a_. 

Face à importância social da presente solicitação, cujo pro
cesso rec.ebeu o núm-ero 3. 625/80 - Secretaria de Saúde do [)is .. 
trito FeG.eral. e considerando que ·O C'or....selha _é!.e Desenvolvime:ltJ 
Social, em reunião de 19 de setem.Pro de 1979 f26.a Reunião), apro
vou as recomendações contidas no Relatório de Avaliação do FAS, 
com referência à solicitação de fiilanciamento, d·e acordo com as 
prioridades dos Ministérios Setoriais, co_:m a devida vénia permito
me sugerir a Vossa Excelência que se digne aprovar o incluso tex
to, para possibilitar a recuperação da rede hospitalar no menor 
espaço de tempo. 

Valho-me d~ oportunidade para renovar a Vossa Excelência 
protestos do meu mais profundo respeito. - Aimé Alcebiades Sil
veira Lamaison, Governadof -do Distrito Federal. 

·PROJETO DE LEJ iDO SENMJ() N.o 3, ~J.E :l9Sl ~ IDF 

Autoriza o Govem.o do Distrito Elederal a 100ntrair .em
préstimo oom a Caixa IEconômica Federal e dá outras 'Pro
vidências. 

O senado Federal decreta: 
Art. 1.0 Fica o Governo do Distrito Federal autorizado a con-

trair financiamento com a Caixa Económica Federal, utilizando 
recursos oriundos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS, no valor de 1.629.852.69 Obrigações Reajustáveis do Te
souro Nacional - ORTN equivalente~ no mês de setembro de 
1980, a. Cr$ 1.050.000.000,00 (um bilhão e cin<J.üenta milhões de 
cruzeiros), destinado à construç_ão, reforma e reequipamento da 
Rede Hospitalar. 

Art. 2.0 •Para a garantia do principal e dos acessórios, fica o 
Governo do Distrito Federal autorizado a utilizar parcelas do Im
posto .sobre Circu':aç:ão de Mercadorias - ICM, durante o prazo 
de vigência do contrato de- fin_ancia:mento autç.rlzado por esta Lei 
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P.-rt. 3.0 O GoVerno do Distrito Federal consignará i.tos orça
mentes anual e plurianual do Distrito _Federal, durante o prazo 
que vier a ser estabelecido para o financiamento, dotações sufi
cientes à amor_U~ª-ção do principal e acessórios resultantes do 
cumprimento desta Lei. 

Art. 4.o Esta Lei entrará em vigor a partir da da.tn de sua 
publicação. 

Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGENS 

Do Senhor Presidente da República, submetendo ao Senado a escolha de 
nomes indicados para cargos cqjo provimento depende de sua prévia aquiescên
cia: 

MENSAGEM N• 32, DE 1981 
(N• 52/81, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos termos do art. 42. item "III, e § 3.o do art. 72 da Constitui

ção, tenho a honra de submeter à coniSidenação <lo Egrégio S""""do 
Fedwal, o nome <kl Dr. J'oão Nogueira <!e Rezrm<!e para exercer o 
o:an-go de Ministro do 'Th'ibu.nal d!e contas da União, na va.ga decor
rente da a.pooent.ad<>J:>a do Ministro Mauro Reoo.ult Leite. 

Os méritos <kl Sr. J'oão Npgueira de Re:ren<le, que me lndu~<iram 
a escolhê--lo para. o desempenho d>E!ssa elevada função·, const1am do 
anexo "Curriculum Vitae". 

B•asilla. 9 de março de 1981. - João Figueiredo. 

OURLRICULUM VlT.AE 

Nome: Joã:o Nogueim, de Rezende 

Filiação: Telesforo canclido de Rezende e Duartina Nogueira 
de Rezende 

Nacionalida.de: Bmsilelra 
Natumli<la.de: Conselheiro Lafadete, Minas Gerais 
Id®e: 65 aru>s~ 

Data do nascimento: 13 de dezembro de 1915 

Nome da esposa: Elma Neiva Nogueira. de Rezende 

Filhos: Hélio Ba.eta de Rezende, Marlen<> Baeba de Re.,r.àe, 
João Luís Baeta de Rezende da- 1.0 casamento coni a finada e:spos:a 
La,ura Biaeta de Re~endie; Lucia.na de Barros Neiva e João Artur 
de Ba.r:ros Neiva, do ~egundo casamento com Elma Neim· Nogueira 
de Rezende. -~-

Cursos: Primá:rio - Grupo Escolar Domingos Bebiano, <!e Con
C•slhe!ro Lafa"et,e, Minas Gooals (1926); Secundár.lo: Internato do 
Ginásio Mineiro de Barbacena, Minas Gerais (1931); Supertor: 
Faculda.d,e de Direito da Univero>dade de Minas Geral.s (11935). 
Outros Cursos: Policia Té<lnica, com Prof. Marc Birehof (Universi
dade de Paris) 1937; Casa Thomas Jeffcxsan, Brasília 1970; Pro
feroor de Eoo-noínia Politica d1a. Faculdade de Comércio d•e OJns.e
lheiro Lafai<!te, Minas Gerais. 0939-1945). 

Ativic!,.des: 

A- Advogado inscrito na OAB de Minas Gerais (1936-195IJ 

B - Direto:r da Revista Literária "Diretrioos" (Beio Horizon
te 1936) e do "Jornal de Laf<tiete" (1937-1945); 

C - D>putado Federal em 1951-1955; 

D - Diretor do Banco de Orédíto Real de Minas Gerais s A. 
t1:5I-1954); 

E - Deputado Fede.-al 1955-1959; 

F - Sseretarfó dó- Interior e Jll-"tiça do Governo d•e Minas 
Gerals (19Sfi-19S6); 

G - Daputa<kl Fedem! 1959-19{)3. Líder do ex-P:R. 
H - Dep;utado Federal 1963-1967. 4.0 -Secretário d•a Mesa d~ 

Câmara dos Deputados. 

I - Deputado Federal 19&7-1971; 197,1-1975; 1n5-1979· 1979-
1983: Membro da Comissão de F.Lnam.ç-as. ~Orçamento, de F'.iBcaliza
çJ.O Financeira .e_ -Tomada de COntas, de Constituição e Justi~ e 
de var!E..s Comiss5es Espec!als. Presidente da Comissão de Minas 
e Energ1a. Vice-Presidente da. COmissão de Relaçô2.s Exterr1::J.i'E.S. 
Vice-Líder da ARENA. 

Missões no Exterior: 

A - Mtssão Cultural nos Estados Unidos da América ào Norte 
(1955); 

B - Membro dia DeÚ~.g.ação Br.asíleira à COnferência da União 
Interpar!a.menta.r na Austrália (19&;); 

C - Integnante da Delegação Brasileira ""' Parlamento, La
tino-Americano em Caracas 0971); 

D - Membro da Delegação BDasileira à Conferência Mundial 
da Balgrado, como Ob.serv,.dor do Grupo Braslle!m d·a União Inter
pa,-lamentar (1975); 

E - Integrante do Parlamento Latino-Americano em Curaçau 
(1977); 

F - Membro da Representação Brasileira à COnferência da 
Astra. em Manilla (Philliplnas), 1980. 

Con<lecorações: 

A - Medalha ela Inconfidência Mineira (1956); 

B - Oo•menda da Ordem do IpirBIDga de São Paulo (198()). 
Trabalhos Publiea.dos: 
A - Da diesapr<l1J'riação por utilidade pública (Gráfica Luis 

do Carmo, 1940); 

B - Discursos Parlaanentares - 4 volumes - Gráfica do Se
nado - Brasília. 

Brasília, 5 de março de 19'81. - João Nogueira de Rezende. 

MENSAGEM N• 33, DE 1981 
(N• 53/81, na origem) 

:Excelentíssimos Senhores Membros do senado Federal: 

De conformidade com o artigo 42, item m, da Constituição, 
tenho a honra de submeter à aprovação de Vo.ssas Excelências 
a escolha, que desejo fazer, do Senhor Marcelo Raffaelli, Embai
xador do Brasil junto à República da Costa do Marfim, para, 
cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
à República de Serra Leoa, nos termos do Decreto n.O 56.908, de 
29 de setembro de 1965. 

Os méritos do Embaixador Marcelo Raffaelli, que me Induzi
ram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, cons
tam da anexa infonnação do Ministério P,as Relações Exteriores. 

Brasília, 9 de março ~de 1981. - João Figueiredo. 

INFORMAÇAO 
Curriculum-.Vitae 
Embaixador Marcelo Raffaelli 

Nascido no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, em 9 de outu
bro de 1929. 

Bacharel em Direito, Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro, 1953. ~~ 

Curso de PreparaçãO ã Carreira- de Diplomata, Instituto 
[Rio Brar..co, 19153. 

Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, rfistltuto Rio 
Branco, 1954. 

Estágio na~ Organização das Naçõe.s Unidas e na Organi
zação dos Estados Americanos, 1'954. 

Cônsul de Terceira Classe, 9 de maio de 1953. 

Segundo-Secretário, ~ntlgüidade, 9 de junho de 1960. 

Primeiro-Secretário, merecimento, 15 de outubro de 1964. 
Conselheiro, título, 9 de outubro de 1969. 

Ministro de Segunda Classe, merecimento, 5 de maio de 
1972. 
:Ministro de Primeira CI:asse, merecimento, 17 de novem
bro de 1977. 

Assistente do Chefe da Divisão da Europa Ocidental, 
1963/64. 

Chefe da Divisão de Produtos de Base, 1971/7~. 
Chefe da Divisão de Politica Comercial, 1972/73. 

Chefe do Departamento da Africa, Asla e Oceania. 1977/78. 

Chefe do Departamento· de Organismos Regionais Ameri
canos, 1978/79. 

Caracas, Terceiro-Secretário, 1955/57. 
Car>e:>.S. Encarregado de Negóci<Js, 1955 e 1956. 
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Nova York, Missão junto à ONU, Segundo-Secretári-o, 
1960/62. 
Washington, Segundo-Secretário-, 1964. 

Washington, Primeiro-Secr·etário, 1964/68. 

Montevidéu, Delegação Permanente junto ã ALALC, Pri
meiro-Secretário, 1968/69. 
Montevidéu, Delegação Permanente jU.rttO -à ALALC, Con
selheiro, 1969/70. 

Montevidéu, Delegação Permanente junto à ALALC, En
carregado de Negócios, 1968, 1969 e 1970. 

Londres, Ministro-Conselheiro, 1973/76. 

Abidjan Embaixador 1980/81. 
XIV, XV e XVI Sessões da Assembléia-Geral da ONU, 
Nova York, 195Q 1960 e 19G1 (membro). 

IV Sessão Especial de Emergência da Assembléia-Geral da 
ONU, Nova York, 1960 (membro). 
Comissão de Desarmamento da- ON1J~ Nova York, 1J60 
<membro). 
XXIX, XXXI e XXXIII Sessões do ECOSOC, Nova York, 
1960, 1961 e 1962. 

III Sessão Especial da Assembléia-Geral da ONU, Ho ·.'a 
York, 1961 (membro). 

Comissão do Sudoeste Africano, ONU; 196C (representante
substituto). 
Conferência Negociadora do Convênio Internacional do 
Cacau a longo prazo (ONU), Genebra, 1963 <assessor). 
Negociações de Acordos Bilaterais sobre Compromissos 
Brasileiros no Exterlor, Paris, 1964 <membro). 
U e III Sessões do Grupo de Peritos Governamentais sobre 
Financiamento Suplementar, Conferência da UNCTAD, 
Genebra, 1967 (representante). 
Sessão do Comitê de Invisíveis e Financiam-ento relacio
nado com o Comércio, UNCTAD, Nova York, 1967 lchefe 
da delegação). 
Reunião do BIRD, Washington, 1967 (representanteJ. 
II Conferência da UNCTAD, 1968 (delegado). 
Reunião da CECLA, Buenos Aires, 1970 (membro). 

XVII Assembléia-Geral da Aliança dos Produtos de Cacau, 
Lagos, 1971 (chefe). 
2.0 Período das Consultas patrocinado pela UNCTAD, entre 
países produtores e países consumidores, com vistas à 
Negociação de um Acordo Internacional do Cacau, G-ene
bra, 1972 (chefe). 
Primeira Parte da Conferência da ONU sobre Cacau, Ge
nebra, 1972 (chefe). 
XIV Reunião da CECLA, Santiago, 1972 (chefe). 
Segunda Parte da Conferência da ONU sóbre Cacau, Ge
nebra, 1972 (chefe). 
XV Reunião da OEOLA, México, 1973 (subchefe). 

Série de Reuniões do Grupo de Trabalho sobre Comércio 
de Têxteis, GATI', Genebra, 1973 (chefe). 
Conferência Internacional sobre Poluição Marinha, Lon
dres, 1978 (chefe). 
VIII Sessão da Assembléia da IMCO, Londres, 1973 fchefeJ. 
1.• Sessão do Comitê de Proteção ao Meio-Ambiente Ma
rinho, IMCO, Londres, 1974 (chefe). 
5.a Sessão Extraordinária da Assembléia da IMCO, Lon
dres, 1974 (chefe). 
Conferência Internacional sobre Salvaguarda da Vida Hu
mana no Mar, Londres, 1974 (chefe). 

x=r Assembléia-Geral da Aliança dos Produtores de 
Cacau, Ibadan, 1974 (chefe). 

2.a, 3.a, 4.a e s.a. Sessões do Conselho Iilternacional do 
Cacau, OIC, Londres, 1974 e 1975 (chefe). 

Conferência Negociadora do Segundo Acordo I'nternacio
nal do Cacau, Genebra, 1975 (chefe). 
Amsterdam, Vice-Cônsul, 1957/59. 

Nova York, Missão junto à ONU, Terceiro-Secretário, 
1959/80. 

MENSAGEM N• 34, DE 1981 
(N• 54/81, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
De conformidade com o artigo 42, item III, da Constituição, 

tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a: 
escolha, que deSejo fazer, do SenhOr Sérgio Fernando Guarischi 
Bath, Ministro de Primeira Classe, da carreira de Diplomata, para 
exercer a: função de Embaixador do Brasil junto à Federação da 
Malásia, nos termos dos artigos 21 e 22 do Decreto n.0 71.534, de 
12 de dezembro de 1972. 

Os -méritos do Ministro Sérgio Fernando Guari.schi Bath, que 
me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada fun
ção, constam da anexa informação do Ministério da.s Relações 
Exteriores. 

Brasília, 9 de março de 1981. - João Figueiredo. 

INFO~MAÇAO 

Curriculum· Vitae: 

Embaixador Sérgio Fernando Guarischi Baht. 

NascidO no Rio d-e Janeiro, Rio de Janeiro, 11 de novem
bro de 1931. 

Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, Instituto 
Rio Branco. 
curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, Instituto Rio 
BrancO. 
Cursos de Economia, Universidade de Georgetown~ Was
hington. 
Terceiro Secretário, 9 de dezembro de 1954. 

Segundo Secretário, antiguidade, 24 de outubro de 1961. 
Primeiro Secretário, merecimento, 31 de dezembro de 1966. 
Conse~heiro, merecimento, 1 dé janeiro de 1973. 

Ministro de Segunda GIJ.sse, merecimento, 1 de janeiro de 
1975. 

N.Jnistro de Primeir:a ClaSse, merecimento, 12 de dezembro 
de 1979. 

Assistente do Secretário-_Geral, 1961. 

Assistente do Chefe do Departamento Económico e Con
sular, 1961. 

Assistente do Secretário-Gera:1-Adjunto para a Europa 
Oriental e Asia, 1961/62. 

Chefe da Di~isão de Produtos de B~se, 1974/75. 

Diretor do Instituto Rio Branco, 1975/81. 

Tóquio, Terceiro Secretário, 1957/59. 
~ ~ 

La Paz, Terceiro Secretário, 1959/61. 

Washington, Segundo Secretário, 1962/65. 

México, S·egundo Secretário, 1965/67. 

México, Chefe do Serviço. de Propaganda e Exportação 
Comercial, 1965/67. 

México, Encarregado de Assuntos Tecnológicos- e Científi
cos 1966/68. 

México, Primeiro Secretàrio, 1967/68. 

México, Encarregado de Negócios, 1966, 1967 e 1968. 

Roma, Prim·eiro Secretário, 1970/73. 

Roma, Conselheiro, 1973/74. 

Roma, Enca:rregàdo de Negócios, 1973 e 1974. 

Primeiro Período de Sessões do Comitê de Comércio da 
Comissão Económica para a América Latina, Santiago, 
1956 (membro). 
Reunião Regional do Acordo Geral sobre Tarifas Adua
neiras e Comércio, Santiago, 1956 (observador). 
Orgaonização de "stands" do Instituto Brasileiro do Café 
no Japão, 1959 (coordenador). 

Exposição de Arquitetura Brasileira, Fukuoca e Sendai, 
1959 (encarregado da montagem). 

Conferência Internacional de Pesquisas Educacionais, Tó
quio, 1959 (observador). 

III Conferência de Rádio-Isótopos do Japão, 1959 (obser-
Vftdor). -- · 

Missão Espe·cial às solenidades de posse do Presidente da 
Bolívia, 1960 (membro). 
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Exposições sobre o Brasil em Cochabamba e Sucre, 1960 
<coordenador). 
III Reunião do Comitê Prepal-atório da Conferência das 
Nações Unidas -para o Gomércio e Desenvolvimento1 Nova 
York, 1964 rmembro). 
Negociações com os p·aíses ão "Clube de Haia" para o re
escalonamento da divida externa do Brasil, Paris, 1964 
Cm·embro). 
XLVIII Sessão Antial da-- ''Internationai Executivas A·s
sociation", Nova York, 1965 (observador). 
IV Reunião dO-- Comitê Preparatório da Conferência da:s 
Nações -un~das para o Comércio e Desenvolvimento, Nova 
York, 1965 rmembro). 

XXXII C_onvenção Bahcárl.a do México, 1966 (observador). 
II Reuniao da Comissão Especial de Coord-enação Latino 
~mericana, México, 1966 (delegado). 

Re:m;lião de ~olsas e Mercados de Valores da Am~rica,_ 
Mex1co, 1966 (observador). 
IX Resenha Mt:ndial de Festivais Cinematográficos Aca-
pu'co, 1966 (representante-suplente). ' 
XXXIII ·ccmve1iÇão- Bancária- do México, Monterrey, 1967 
(observador). 

VI Feira de León, México, 1967 <r-epresentante). 
Primeira Parte_ do Seminário -pari Empresários Estran
geiros, México, 1967 robservadorL 
Pri~eira: Convençã.o Nacional de Comérdo Exterior, Gua
dalaJara, 1967 (membro). 
Reunião da Comissão Interameticana de Energia Nuclear, 
Oaxtepec, H'67 (observador). 
Reunião da Comi~ão _ Espedai de Coordenação Latino
Americana, Santo Domingo, 1963 (membro r. 
I Grupo de Ti.-abalho, de nível técnico da I Reunião sobre 
implicaçõ·es financeiras do Projeto dé Integração Econô
mica da América Latina, México, 1968 (delegado). 

Reuniões da Gomissão Especial de Coordenação Latino 
Americana, Santiago e Vüí.a de! Mar, 1969 (membro). 

XVIII Reunião do Comitê Intera:mericano da Aliança para 
o Progresso, Washington, 1S69 (membro). 

Reunião da Comissão Esp-ecial do conse~ho Interamericano 
Econôm!co e Scc!al, Washington, 1969 (delegado). 

Reunião do Grupo ad hoc de Comércio, comissão Especial 
de Consulta e Negociações do conselho Interamericano 
Econômico e Social, Washington, 1970 (delegado). 

Reunião- d:Ccomls.são ESpecial do Conselho Interamericano 
Econômico e Social, Caracas, 1970 (delegado). 
Reunião do Comitê Interamericano da Aliança para o 
Progresso, Washington, 1970 (participante). 
Reunião da Comissão Especial de Consulta e Negociação, 
com o Conselho Interamerlcano Econômlco e Social, Was-
-hington, 1970 (delegado). · · 

IV Reunião ad hoc de Comércio sobre Barreira Tarifárias 
e não Tarifárias do Conselho Interamerlcano Eoonômico e 
Social, Washington, 1970 (participante). 
"COuntry ·Review" dos Estados_ da América no Comitê In
teramericano da Aliança: para o Progresso, Washington, 
1970 (participante). 
Representante permanente junto à Organização das Na
ções Unidas para a Alimentat}ão e Agricultura, Roma, 
1970/74. 
Representante-residente da Organização das Nações uni
das para a Alimentação e Agricultura, 1971/72. 

Reunião do Comitê de PescariaS na Orgariização das Na
ções Unid'as para a Alimentação e Agricultura, Roma:, 1971 
(delegado) .. 
IX e X Sessões do Subcomitê consultivo sobre Fibras 
Duras na Organização das Naçõ'eS Unidas para a Alimen
tação e Agricultura, Romfr, 1971 (chefe). 
Primeira Sessão do Grupo de Estudos sobre_ Carne, Orga
nização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricul
tura, Roma, 1971 (chefe). 
XXIX Sessão do Comitê de Estatistica do Grupo de Es
tudos sobre Cacau, Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e .1\,gr!cultura, Roma, 1971 (chefe). 

-XVI Sessão d"a Conferência da Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e Agricultura, Roma, 1971 
(delegfrdo-adj unto J. 
3.a Sessão do Subcorilitê de Estatístic~ de óleos Vegetais 
e 6.a Sessão do Grupo de Estudos sobre Sementes Oleagi
nosas, óleos e Gorduras, Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e Agricultura, Roma, 1972 (chefe). 

VII Sessão do SUbgrupo sobre Padronização e Classülc::tção 
do Arroz do Grupo Intergoverna~enta1 sobre Arroz do 
Gomltê de Produtos de Base da Org~nização das Nações 
Unidas para a Alimentação e Agricultura. e XVI Sessão 
do Grupo Intergovernamental do Arroz, Roma, 1972 (chefe). 
Reunião do Grupo ad hoc de Produtos Latino-P...mericanos 
de Banana e 5.3 Sessão do Subgrupo de EStatística do Gru
P9' Inte~governamenta_I da Ba_nana. Organização das Na
çoes Umdas para a Allmentacao e Agricultura Roma 1972 
<chefe). • - ' ' 

IV sessão do Grupo Intergovernamental sobre Fibras 
Duras, Organiza_ção das Nações Unidas para a Alimentação 
e Agricultura, Roma, 1972 (chefe). 
II Sessão_ do Grupo Intergovernamental sobre carne, Or
ganização das Nações Unidas para a Alimentação e Agri
cultura, Roma, 1972 (chefe). 
V Sessão do Grupo Intergovernamental sobre Fibras Duras 
Organização das Nações _Unidas para a Alimentação e 
Agricultura, Mérida, 1973 (chefe). 

IV Sessão do Subcom!tê de Estatística de óleos Vegetaís e 
7.a Sessão do Grupo Intergovernamental de Sementes Olea
ginosas. óleos e Gorduras, Organização das Nações Uni
das para a Alimentação e Agricultura, Roma, 1973 (chefe). 
III Sessão do Subcomitê de Educ_acão e Treinamento da 
Pesca ·é Vil! Sessão do Comitê de Pesca, Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, Roma, 
1973 (chefe). 
Reunião de ConSulta de Produtores de Sisal e Henequém, 
Organização . das Nações Unidas para a Alimentação e 
Agricultura, Roma, 1973 (chefe). 

•Representante permanente da Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e Agricultura e delegado junto 
ao conselho da mesma Organização, 1973. 

III Sessão do Grupo Intergõv.eniamental sobre carne1 Or
ganização das Nações Unidas para a Alimentação e Agri
cultura, 1973 (chefe). 

XIX Sessão do Comitê Executiyo da Comissão '•Codex Ali
mentarius~·. Genebra, 1973 fdelegado). 

XVI Sessão do Subgrupo de Estfrtísticas do Grupo Inter
gov.ernamental da Banana, Organização das Nações Uni
das para a Alimentação e Agricultura, Bremen, 1973 (de
legado). 
Grupo ad hoc de Países_ Lat_ino-Americanos Produtores de 
Banana, Organizaç-ãO das Nações Unidas para a Alimen
tação e Agricultura, Bremen, 1973 (repres-entante). 

I Sessão do Subgrupo de Exportadores do Grupo Iiltergo
vernamental da Banana, Organização das Nações Unidas 
para a A'imentação e Agricultura, Bremen, 1973 (chefe). 
V Sessão do Grupo Intergovernamental da Banana, Gre
men, 1973 (chefe). 
XVI Sessão do Comitê do Leite e Laticínios ·do "COdex Ali
mentarius", Roma, 1973 rchefeJ. 

VI Sessão do Grupo Intergovernamental de Fibras Duras, 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 
Agricultura, Roma, 1973 (chefe). 

XVI Sessão do Grupo Intergovernamental de Cereais, Or
ganização das Nações Unidas para a Alimentação e Agri
cultura, Roma, 1973 (chefe). 

XXIV Sessão do Comitê Intergovemamental do Programa 
Mundial de Alimentos, Roma, 1973 (observador). 
XLVIII Sessão do Comitê de Produtos de Base, Organiza
çã.o das Nações Unidas para a Alimentação e P.~gricultura, 
Roma, 1973 lchefe). 

XXXIV Sessão do Subgrupo de Estatísticas do Grupo In
terg.avernamental do cacau, Organização da:s Nações Uni
das para a Alimentação e Agricultura, Roma_ 19'm (chefeJ. 
Consulta ad hoc_ sobre Fertilizantes, Roma, 1973 (chefe 1. 

LXI Sessão do Conselho da. Organização da:s Nações Uni
das para a Alimentação e Agricultura, Roma, 1973 (de
legado). 
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XVII Sessão da COnferência da OrganiZação das Nações 
Unidas para a Alimentação e Agricultura. Roma, 1973 (sub
chefe). 

LXII Sessão do Conselho da Organização das Nações Uni
das para a Allmentação e Agricultura, Roma, 1973 (de
legado). 

Consulta Iritergovernamental Intensiva sobre Arroz, Or
ganização das Nações- Unidas para a Alimentação e Agri
cultura, Roma, 1974 (chefe). 

consulta Intergovernamental sobre Frutas Cítricas~ Or
ganização das Nações Unidas para. a .Alimentação e Agri
cultura, Roma, 1974 (chefe). 

VII Se,::são do Comitê Técnico ConSUltivo do Grupo Con
sultivo de Pesqui.sa Agrícola Inférnacional, Roma, 1974 
(observador). 

VIII Sessão do Grupo Intergovemamental sobre JUJta, 
Kenaf e Fibras Similares, Organização das Naçõe3 Uni
das para a Alimentação e Agricultura, Roma,· 1974 (ob
servador). 
Consulta Intergovernamental Intensiva .sobre Juta, Kenaf 
e Fibras Similares, Organização das Nações Unidas para 
a Alim-entação e- Agricultura, Roma)· 1974 (observador). 

V Sessão do Subgrupo de Estatístic·a dO Grupo Intergover
namental de sementes Oleaginosas, óleos e Gorduras, Or
ganização das Nações Unidas para a Alimentação e Agri
cultura, Roma, 1974 {delegado). 

XIII Sessão do Grupo Intergovernarilental de Sementes 
Oleaginosas, óleos e Gorduras, Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e Agricultura, Roma, 1974 (de
legado). 
Consulta Intergovernamental Intensiva sobre Sementes 
Oleaginosas, óleos e Gorduras, Organi:tação das Nacões 
Unidas para a Alimentação e Agricultura, Roma, 1974 (de
legado). 

XVII Ses.são do Grupo IntergoVétnamental de Cereais Or
ganização das Nações Unidas para a Alimentação e Ágri
cultura, Roma, 1974 (chefe). 

Reuniões do Grupo InfOrin:i.f dos PaíSes Exportadores de 
Minério de Ferro, Genebra, 1974 (delegado). 

XVII Sessão do Grupo Intergoverrtamental sobre cereais 
Comitê de Problemas de Produtos de Ba-se, OrganizaçãÓ 
das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura Ro-
ma, 1974 (delegado!. · · ' 

III Sessão do Comitê PreparatóriO da Conferência Mundial 
de Alimentos, Roma, 1974 {chefe!. 

XXV Assembléia Geral da Aliança dos Produtores de Ca
cau, Aera, 1975 (chefe). 

IIr- Sessão do Grupo de Países Latino-Americanos e do 
Caribe, exportadores do Açúcar, Lima, 1975 (chefe). 

.J l;teunião Latino-:Americana de Técnicos em Oleaginosos 
Rio de Ja:heiro, 1956 (representante do Departamento Eco: 
nômico). 

Comissão Nacional da Bacia do Pratajunto ao Ministério 
das Relações Exteriores, 1968 (r-epresentante do Ministério 
de Planejamento e Coordenação Geral). 

I Reunião EXtraordinária e IIIReunião:ordillá:fli.de Chan
celeres dos Países da Bacia do Prata, BrãSília, 1969 (mem
bro). 

II Reunião da Comissão Económica MiSta Brasil-Japão Rio 
de Janeiro, 1969 (representante do Ministério das Relácões 
Exteriores). ~ 

Grupo de Trabalho para o estudo do novo sistema inter
mini.sterial de utilização da. ÇDoperação Técnica· Interna
cional, 1969 (membro). 

COmi-ssão de COmércio com a Europa Oriental junto ao 
Ministério das Relações Exteriores, 1969 (representante do 
Ministério do Planejamento e Coord-enação Geral). 
Conselho Consultivo da Superintendência _da "EXPO 72", 
bi~J~ aç Ministé:r~o da Indústria e Coinércio, 196~ (mem-

Grupõ de Trabalho Interministerial para preparação da 
posição do Brasil na COmissão Especial de Coordenação La
tino-Americana e entendimentos bilaterats com os Esta
dos Unidos da A:mérica, junto ao Ministério das Relações 
Exteriores, 1969 (membro). 

Autorizado a responder pela Comissão .de Co-ordenacão da 
Aliança para o Progresso, 1969. · · 

II Reunião da Comissão Económica Lu_so-Bra.sileira, Rio 
de Janeiro, 1969 (membro). 

Comissão de AsSuntos Internacíonais junto ao Ministério 
da Educação e Cultura, 1969 <repres,entante do Ministério 
do Planejamento e Coordenação _Ge_I"'_al). 
Comissão de Empréstimos Externos, Rio de Janeiro, 1969 
(membro). · 

Grupo de Trabalho de estudo da participação financeira 
do governo brasileiro em Organi.Smo_s e Entidades Inter
nacionais, junto ao Ministério das Relações Exteriores, 1969 
(membro). 
Grupo Interministerial para a elaboração das Dlretrlzes 
Setorlais do Projeto Nacional de Desenvolvimento junto 
ao Ministério do Planejamento e C<lordenação Geral, 1969 
C membro). 
Grupo de Trabalho de estudo da participação financeira 
do governo brasileiro em Organismos Internacionais, 1970 
(representante do Ministério do Planejamento e Coorde
nação Geral). 

--comissão Naci.anal de Coordenação do COnselho Interna
cional Econômico e Social, 1970 (representante do Ministé
rio do Planej amento e Coordenação Geral). 
Reuniões para Negociação dos Acordos e Pesca do ca
marão com Barbados, Trinidad-Tobago, Estados Unidos da 
América e Países Baixos, Bra-sília, 1975 (chefe). 
Diretor_-Executivo-Suplente-Temporário do B&:.!.CO Inter
americano de Desenvolvimento, 1963, 1964 e 1965. 

Diretor-Executivo-Adjunto-Temporãrio do Fundo Monetá
rio Internacional, 1964. 

Subsecretário de Cooperação Econômica e Técmpa. Inter
nacional, Ministério do ·Planejamento, 1968/71. 

Coordenador do Departamento de Economia, Instituto Rio
Branco, 1970. 
Professor de Prática Diplomática II (1975) e Organização 
e Métodos, Instituto Rio Branco, 1976. 

Professor de Instituições Diplomáticas, Universidade de 
Brasília, 1976. 

o Embaixador Sergio Fernando Guar.ischi Bath se encontra 
nesta data no exercício de suas funções de Diretor do Instituto 
Rio Branco do. Ministério das Relações Exteriores. 

Secretaria de Estado das :El,elações Exteriores, 19 de fevereiro 
de 1981. ~ Guilherme Luiz Leite Ribeiro, Chefe da Divisão do 
Pessoal. 

PARECERES 

PARECER N• 45, DE 1981 

_ I) a C_omi,ssã.o d"e Constituição e Justiça. Sobre o Ofício 
"S" n.0 35, de 1980- (Ofício n.0 87-P/MC, de 11-11-80, na 
origem), do Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
encaminhando ao Senado Federal cópia do acórdão pro
f.erido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Re
curso Extraordinário n.0 89.876-0, o qual declarou a incons
titucionalidade do Decreto n.0 196, de 12 de novembro de 
1975, do Município do Rio de Janeiro. 

Relator: Senador Raimundo Parente 

O Sr .. Presidente do Supremo Tribunal Federal comunicou ao 
Senado Federal que aquele P:retório Excelso, ao julgM' o Recurso 
Extraordinário n,o_ 89.878-0, declarou a incorustitucionalidade do 
Decreto n.0 196, de 12 de novembro de 1975, do Município do ruo 
de Janeiro. 

Compulsando as no"bas _taquigráfic.as, verificamos que os recor
rentes impetraram mandado de segurança contra a C'ia.. Munidpal 
de Li_mpeza Urbana - CIOMLURB, .alegando que a tarlfa básica 
de limpeza urbana ecra inconstitucional, po'r incompetência do Pre
feito para a sua instituição poa:- envolver bitributaçOO e violar o 
principio da igualdade. 

Denegada a segu:ra119a m juizo singel<>, foi a sentença recor
rida confirmada pela·Primeira. Câmara Civel do Tribunal de .Tus
tiça do Estado do Rio de J!aned.ro,- sob o fundamento de que a 
chamada "taxa éLo lixo nã01 é taxa compulsória, mas preço público 
instituído le.galmente. e que não f!ea sujeito ao "principio <la anua
lidade". 

Verificada, portanto, a denegação noo juízos de 1.0 e 2.0 graus, 
exoeto quanto à condenação em honorárioo advocatícios, que são 
indevido.s em mand.adJo -de seg~ça, oo ll'ec-orrent~ interpuseram 
recurso extraordinário em número de sete, alegando que o acórdão 
impugnado violou o art. 18, §§ 1.0 e 2.o, c/c o art. 170 da Consti
tuição, além de diEsfdio pretoriano. 

Relatando o apelo extremo, o eminente Ministro M(' ~1ra Alves. 
após minucio-so exam-e da m-atéria., nrocurou distinguir, na espécie 
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da chamada "taxa do lixo". se se ti-a-tava. em face dÕ sistema cons-
titucional vigente, de preço público ou taxa. 

Argllll1;entou que, sendo a taxa wna d.as modalidades de trt ... 
buto, está ela sujeita ás restrições constitucionais do poder de 
tributM', Isto é, ao princípio da reserva legal; ao princípio da 
anualidade e ao princípio de que a taxa não pode ter a mesma 
base de cálculo que serviu para a· incidência de impostos, que são 
garantias estabelecidas em favor do contribuinte. restrições essas 
que não eXistem em matéria de preço público. 

Concluiu seu voto, declara.ndo que a "Tarifa básica de limpeza 
urbana", crlaida ,er:roneamente pOr decreto do Poder Executivo Mu
nicipal, é inequivocamente taxa. E taxa, prossregUe o Relato•r, só 
se impõe por lei. Bara a declllXaçáo da Inconstitucionalidade de&sa 
T-arifa basta que se invoque o princípiO da. re.s1erva l1egaJ. a. que se 
sujeita qualquer tributo, e, oonseqiientemente, a taxa, •espécte que 
é desse gênlero. 

Conhecendo do recurso e lhe dando provimento para conceder 
a segurança, foi a conclusão d!> emln'Ollte Rela.1x>r. 

Fo.ram concedidos "pedidlos de vista." aos :M:inistroo. Cordeiro 
Guerra e Luiz Rafuael M!cyer, que pro la. taram votos c.!rcunstan
c!a.dos sob"e a ma,téria. prevalecendo afinal, em Seosão Plenária 
de 9 de setembro de 1980, o voto do Relator, vencido o Ministro 
Cordeiro Guerra, que hão conheceu do 'Recurso. 

Em síntesre, o Pretória Excelso reconileceu que taxa não pode 
f'er criada por decreto sob pena de violação do art. 163, § 29, da 
OOnstltuição e que, em face das restrições constitucionais a que 
se sujeita a stra Instituição, falece oompeténc!a ao Poder Público 
paro; <!Staooleceor, a seu rurbítrlo, que a presbação de serviço público 
especifico e divisível e<>I'JJOSPOnda contrapartida sob a forma, Indi
ferentemente, de taJ<a ou pre'}O público. 

O acórdão foi publicado no Diário da Justiça de 10 de outubro 
de 1980, com ·a. seguinte ementa.: 

- Tarifa Bá.sica de Limpeza Urbana. 

- Em face das restrições constitucionais a que se sujeita 
a Instituição de taxa. não pode o Poder Públlco es:ta.oole
cer, a seu arbít~. que à premação rle serviço público espe
cifico e dev!Bível corresponde contrapa:rtld'a. sob a forma, 
Indiferentemente, de ta>oa ou de preço público. 

- Sendo compu1sór!a a utilização do serviço público de 
remoção de liXIO - o qure resulta, Inclusive, d!e sua <llscl,pli
na como serviço essencial à saúde públ!ca - a tarifa de 
lixo lnstltuida pelo Decreto n.0 · 1.00, de 12 de n<Wembro 
c!<> 1975, do Poder Executivo do Município do Rio de ;Ja
neiro, é, em veroade, taxa. 

- Inconstitucionalidade do referido Decreto, uma vez que 
taxa .está sujeita ·ao principio constitucional da reserva legal. 

Recurso extraordinário conhecido e provido. 

A vista do exposto, no cumprimento do àlspOSto no e.rt. 4>2, VII, 
da Carta Magna e, observadas as demais exigências oonstitucionais 
e regim-entais, fonnullamos o s-eguinte, 

PROJETO DE RE50LUÇAO N.0 15, DE 1981 

Suspende a execução do Decreto n.0 196:, de 22 de n-o
vembro de 1975, do .1\o[unicípi.o do Rio de Janeiro. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. J!: suspensa, por inconstitucional:!rdade, nos ter

mos da decisão definitiva do Supremo Tribunal F1edetal, proferida. 
em 4 de setembro de 19130, nos autos do Recurso Extra.ordlriá.rlo 
n.o as. 876-0, a execução do Decreto n.o "196, de 12 de n!>Vembro 
de 1975, do Município do Rio de· ;Janedro, Estado do Rio de Jlalneiro. 

Sala das Com!ssõe.s, 2 de dezembro de 1980. - Aloysio Chaves, 
Presld<mte, em exerclc.!o - Ra.imundo Parente, R-elator - Bernar
dino Viana - Lázaro Barboza. - Almir Pinto - Lenoir Vargas ~ 
Leite Chaves - Hugo Ramos. 

PARECER N• 46, DE 1981 

Da (;omissao de Consfit~ção e Justiça. Sob.re o Ofício 
"S" n.0 28, rde 1979 ,(Qfic).o n.0 64;-F(l\fiÇ~ de. 17-1~-79, na 
origem), do Sel>hor, iPrasidente oo Sàpramo TribQ.n.al Fe
dem!, encaminhando aO !SeDa..clo Federal cópia ído acórdão 
proferido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos tio )Re
curso IExtraordi'nário .n.0 w. 880-8, " qual· ifec!arou "' in
constítucionalidadk' d<i [lleereto 'n.0 7. 702, ·ãe 20 de outul>t"o 
de 1971, ,do [Estado ·do Paxá. 

Relat-or: Senador Rabnu~do Parente 

O Senhor Presidente do Supremo Tilbúlial Federal enviou ao 
Sen~do Federal ofíéio comnnicando que aquela Egrégia Corte, ao 

julgar o Recurso Extraordinário n.0 gg ·sso-8, declarou a lnconsti
tucional!dade do Decreto n.0 7. 702, de 20 de outubro de 19'1'1, do 
E.sta'do do Para. 

Examinando-se as notas taquigrâficss, verificamos qu·e os re
correntes ajuizaram ação ordinária contra o .E§tado do Pará, com 
o objetivo de declarar a nulidade do Decreto E.stadua;I n.0 7. 702, de 
20-10-71, que declarou de ut!lidade pública, para efeito de desa
pr'ópriaç~o .. imóveis rurais de ·sua propriedade, para a implanta
çãd de colônia · agrícola, bas~actos em que a desapropriação da p~o
prie'CI:ade rural é da: com-petência exclusiVa da União, na forma do 
art. 161 e seus parãgrafos da Con.;;ti~uiçãç. 

Julgada procedente a ação no juizo singular, o Egrégio Tribu
nal de Jus~lça do :Estado do Pará reformou a sent-ença singe1a ao 
entender que os Estados podem cte.sapropiiar a propriedade rural, 
"porque a estes e.stão afetas as questões ftuldiárias nos limites de 
seu território". 

Irre..~actq, 1 re .. r.eporre~te intf!rpô.s r.ecur.;;o.. ~tr.aor_diná,rio com 
arrimo no art. ·n~,· m, letras a e· c, aa CorlStitui'ção, alegando vio
lação do art. 161 e seus parágrafos da Carta Magna. 

A douta Procuradoria_ Qe_ral da República opinou pelo conheci
mento e provimento do recurso. 
• O eminente Ministro Leitão de Abreu, relatando o apelo extre
"mo, citou numerosos julgados paradigmas da Suprema Corte, afir
mando~ em síntese, que 4~embora não seja vedada a desapropria
ção pelo Estado, de áreas rurais, com fundamento na utilidade pú
blica, dessa faculdade, no -~ptanto, não dispõe quando, à pretexto 
de desapropriação po~ utilidade públ!ca, o a'o desaproprlatórlo 
tenha por objetivo a consec.ução de finalidades da Ordem Econô
mica e SOcial. Ademais, estabe~eceu-se no julgamentó vertente que 
sendo a desapropriação da competência exclusiva da União,' nos 
termos do art. 161, § 2.o, da Carta Magna, somente há falar-se em 
competência dp Estado, se esta lhe for delegada pzlo Pre.:;iden ~~ 
da República". -

Em Sessão Plenária de 8 de agostc de 1979, o Supremo Tribu
nal Federal, declarou a inconstitucionalidade do mencionado De
creto n.0 7. 702, de 20-10-71, do Estado do Pará. 

O acórdão foi publicado no Diário da Justiça de 14 de setem
bro de 1979, com a .seguinte ementa: 

"Desapropriação. Propriedade territorial rural. J!: da 
competência exclusiva da União (CF, art. 161, § 2.0). Sem 
a delegação prevista no § 4.0 do art. 161 da Constituição 
Federal, não pode o Estado efetuá-'ia. Precedente do Su
premo Tribunal Federal: RT;J 811502. Recurso extraordiná
rio conhecido e provido." 

Assim, observados os preceitos constitucionais e regimentais 
atinentes à espécie fonnulamos o seguinte ' 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 16: DE 1981 

Suspende .a exeeução ·do Decreto n.o 7. 702, de 20-10-71, 
do iEsta.do iW :Pará. 

O Senado Federal resolve: 
.Artigo. único. 1; suspensa por inconstitucionalidade, nos ter

mos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida 
em 8 de agosto de 1979, nos autos do Recurso Extraordinário n.o 
89.880-8, a execução do Decreto n.O 7. 702, de 20 de outubro de 
1971, do Estado do Pará. 

- Sala das OOmlssóes, 2 de dezembro de 1980. - Aloyslo Cha.l'M's, 
Presidente, em exercício - Ra.imundo Parente, Relator - Aderbal 
Jurema - Bernardino Viana - iMoacyr DaJlo, ,.... Almir iPJnto -
Lázaro Barboza. - Lenoir Vargas - Leite Chaves - Hnro ltalnos. 

PARECER N• 47, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o :Ofício 
HS" n.o .,34,. de 1980 (Ofício n.o 86-PIM:C, de 10-11-80, na 
origem) do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Fe
deral, encaminhando ao Senado Federal, cópia dO acórdão 
proferido pelo Supremo Tribunal Federal, o qual declarou 
a inCQ-nstitucionalidade do art. 32, XIV~ d_o Código de Di
visão e Organização Judiciária do Estado de Goiás, insti
tuído pela Resolução n.o- 02, de 23 de dezembro de 1976, 
do respectivo Tribunal .de Jpstiça. 

Relator: Senador Raimundo Parente 

O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Fed~ral comuni
cou ao Senado Federal que aquela Egrégia Corte de Justiça, ao 
apreciar o Recurso Extraordinário n.0 92.805-7, declarou a in
constitucionalidade do art. 32, XIV, do Código de Divisão e Orga
nização Judiciária d.o Estado de Goiás, instituído pela Resolução 
n.O 02, de 23-12-1976, do Tribunal de Justiça daquele Estado. 

Narram os autos que o !'ecorrente impetrou mandado de se
gura.nç.a contra decisão administrativa do Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiá.s, que indeferiu seu pedido de transferência do 
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Cartório do Primeiro Ofício de .Notas ç\a, Co~ar~a de J~aguá _ _pa:a 
o Cartóüo do Segund..o Oficio dé .Not_a,s q~ _c.~mn.rçn. de_ Go:~211:::., 
na vaga v1rific_aC:a c2m_ a aposentadoria d~ !-E't'' .. t~tular. 

Denegada a segurança, foram opostos embargos declaratórios 
pelo recorrente, tendo o Egrégio Tribunal de Justiça concluído pela 
constltuc'.onalidade do art 32, XIV, do Código Judlciãrlo do Esta-. 
<'.o, que atribui competência ao Tribunal de Justiça para conceder 
remoção DU permuta às autoridades judiciárias e aos serventuá-:
rios da Justiça. 

Inconf.arniàdo, o recorrente interpõ_e recurso extraordinário 
pelas letras a, c e d, do permissivo constitucional, alegando que a 
decisão recorrida, ao cqnclU!r pela constitucionalidade do art. 321 

XIV, do Código Judiciário de Golá.'l, violou o art. 115, U, da Con.s
titulção Federal e õJ,vergiu de. numerosos. j"qlgados do Pretóri:=~ 
Excelso, que declararam inconstitucional~ n-ormas idênticas de 
outras uni<:I.ade.s federativas, porque o prov_imento, originá?o ou 
àerivado, de cargos de Ofícios de Justiça, e da competêncra ex
clusiva do Chefe do Poder Executivo. 

A ilustrada Procuradoria-Geral õ.a República, em circunstan
ciado parecer, opinou pelo conhecimento e provimento do ~ecurso. 

Relatando a matéria, o eminente Minist:t:o Xavier . de Albu
querque reconheceu a colidêncla do dispositivo impugnado, com a 
Constituição, declarando-lhe a incon.stituç.ionalidade, ao conhe
cer do recurso e lhe dar provimento parcial para oonceder a se
gurança, em parte, a fim de que o Tribunal, apontado COlp.O co
ator, encaminhe ao Governo do Estado, com a manlfestaçao que 
entender cabível, o pedido de transferência do recorrente. 

Em suma, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a incom
petência constitucional do Tribunal de Justiça para o ato de re
moção ou transferência, porque se os titulares de Ofícios de jus
tiça podem, em face da legislação estadual~ _requerer a transfe
rência ou remoção e s.e ao Chefe do Poder Executivo cabe o pro
vimento dos respectivos cargos, evidencia-se que a decisão final 
é também de sua exclusiva competência. 

Isto porque a remo_ç_ão e a. permuta. tanto quanto a nomeação, 
situam-se no âmbito do ato juridico-ad.min~trativo cujo provi
mento é de alçada exclusiva do Poder Executivo. 

Em sessão Plenária, de 11 de setembro de 1980, o Supremo Tri
bunal Federal, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe deu 
provimento para declarar, em parte, a inconstitucionalidade do 
art. 32, XIV, do Código de Organização Judiciária do Estado de 
Goiás, 

O acórdão foi publicado no Diário da Justiça de 3 de outubro 
de 1980, com a seguinte ementa: 

"Transferência e remoção de s·arventuári,, __ da. Justiça. 
Competência constitucional d.o Govel"llador do. Estado pa
ra concedê-las ou negá-la.s. Incohsti.tuclonalldade do art. 
32, XIV do Código de Dlvl.são e Organização Judiciária 
do Estado de Goiás, in.stituido pela Resolução n.O 02, de 
23-12-76, do respectivo Tribunal de Justiça, RecurEo ex
traordinário conhecido e provido~ em· parte, com a con
cessão parcial da segurança." 

Assim._ observados os. cUtame.s constitucionais e ;-egimentais 
pertinentes à espécie, formulamos o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.O 17, DE 1981 

Suspende a execução do art. 32, XIV, do Código de 
Divisão e Orga.nizaçã.o Judiciária. do Estado de Goiás, ins
tituído pela ResoluçãG n.• 02, de 23-12-76, do Tribunal de 
.Justiça daquele Estado. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. 'E suspensa, por inconstitucionalidade, nos ter
mos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida 
em 11 de setembro de 1980, nos autos do Recurso Extraordinário 
n.0 92.805-7, a execução do art. 32, XIV, do Código de Organização 
Judiciária do Estado de Golá.s, Instituído pela Resolução n,0 02, de 
23 de dezembro de 1976, do Tribunal de Justiça daquele Estado, 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de l98Q. - Aloysio Chaves, 
Presidente, em exercicio - Raimundo Parente, Relator - Alm.ir 
Pinto - Moacyr Dalla - Bernardino Viana - Lázaro Barboza -
Lenoir Vargas - Leite Chaves - Hugo Ramos - Aderbal Jurema. 

PARECERES N's 48 E 49, DE 1981 

~oJ;;re ::- Emenda n .0 1, de Plenário, ao Pl'ojeto de Lei 
n.o 17, de 198Q (n.0 250-B, de 1979, na origem), que "'tUs~ 
põ-2 sobre a obrigatoriedad'e do uso de capacete de segu
rança para os conduto-reG de motocicletas, motonetas e 
similares, alterando o art. 88 do Código Nacional de Trân
sito, Lei n.0 5.11)8, de 21 de setembro de 1966". 

PARECER N.0 48, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Ahnir Pinto 

O projeto em exame, originário da Câmara dos Deputados, 
objetiva modificar a redação do art. 88 da Lei n.0 5.108, de 21 
de setembro de 1966 .. - código Nacional, de Tránslto - para de-
terminar: -

"Art. 82. Os condutores .-e pD.ssageiros de motocicle
tas,- "inotone_tas e similares só poderão utilizar esses veí
culos usando capacete de segurança." 

A propos~ção atribui ao Poder Executivo, com a audiência 
do Conselho Nacional de Trânsito, a regulamentação da norma, 
deferindo-lhe o prazo de sessenta dias para cumprimento desse 
mister. 

A matéria teve parecer favorável .O.as Comj..ssões de Constitui-:
ção e Justiça e de Tran,sportes da Câmara dos Deputados, sendo 
ali aprovada, na forma dos pareceres e. prevalecendo a emenda 
da Comissão de constituição e Justiça daquela Casa, ern 11 de 
março de 1980. 

O :projeto vem a esta Comissão em conseqüência da emenda 
que lhe toi apresentada pelo Senador Saldanha Derzi, por força 
da qual se comete ao C<mselho Nacional do Trânsito a competên
cia para baixar as normas pertinentes ao uso do capacete. 

Na realidade, a modific2.ção pro~osta visa :1 generalizar, tor
nando--:::! obrigat·~rio o uso do capacete .tr ra conCutores -e passa
geiros dos veículos que menciona, uma vez que o Código Nacio
nal de Trânsito apenas o exigia "nas estradas". 

A emenda proposta Pelo ilustre Senador ·Saldanha Derzi tem 
pertinência e se impõe ·como medida capaz de tornar mai3 fá
ceis as providências para que a norma seja posta em prâtica, o 
mais rapidamente possíveL 

A nece:s.sidade do m:o dn capacete descomporta qualq_uer dis
cu.5são. Sua ef1c:ência na prevenção de. acidentes fata.i~ é uma 
realidade que se não pode ignorar . 

. . Scmos. assim, pela o.provação do projeto, que reputamos ju
!ldrco -e constitucionalmente perfeito com a Emenda n.o 1 
de Plenário. 

Sala das Comissões, 22 de outubro de 1980. - Aloysio Chaves, 
Presidente em ·sxerc!cio . - A!mit' Pinto, Relator - Nelson Carnei· 
ro - Franco I'tlontoro - Cunha Lima - P..ernardino Viana -
Moaeyr Dalla - Aderbai J urema. 

PARECER N.O 49, DE 1981 

Da Comissão de TraMporles, Comunicações 
e Obras Públicas 

Relator: Senador· Orestes Quércia 

O projeto dispõe sobre nova reda~ão para o art. 88 da Lei 
n 5.103. d·e 21 de sete~1bro de 1966, instituidora do Código Na
cional de Trânsito. 

O artigo mencionado, na atual redação, determina que os 
condutores e passageiros de motocicletas, motonetas e similare::; 
só poderão transitar por estradas quando usarem capacetes de 
segurança. 

A razão da mudança da reçlação é, segundo o autor do pro
jeto, a conveniência de suprimir a expressão restritiva: por es
tJ:adas. O objetivo é tornar obrigatório o u~o do capacete, taro
bem nas zonas urbanas. 

O projeto estabelece ainda, no seu art. 2.0 , que o Poder Exe
cutivo, ouvido o Conselho Nacional de Trânsito, "re-gulamentarã 
a presente Lei no prazo de sessenta. dtas". 

Esta Comissão de Tran,sportes, Comunicações e Obras Pú
blicas manife-;tou-se favoravelmente à proposição, em 18 de ju
nho p.p., aprovando parecer então prolatado pelo nobre Sena
dor Afronso Cama.rgú. 
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Em plenário, todavia, foi apresentada emenda, alterando a 
redação do art. 2.0 da propositura, no sentido de simplesmente 
atribuir ao Conselho Nacional de Trâ;osito a competência rela
tiva à disciplina das normas neeessárlas ao cumprimento do que 
ela estabelece. 

Pondera o autor da emenda, o ilustre S~nador Saldanha Der
~ l, ser "d-esnecessária a regulamentação objetivada pelo art. 2.0 do 
pr-c{ eto, quando os fins collmados podem ser atingidos mediante 
Instruções do âmbito administrativo". 

Sobre o projeto e a emenda de plenárig a ele apresent!ida, 
houve pronunciamento favoráv-el da Co:m.i.ssao de Constituiçao e 
.Justiça, a 22 de outubro passado. 

Volta agora a matéria a e.sta Comissão de Transportes, para 
(:ue seja emitida opinião sobre a referida emenda. 

Pode-;-;e admitir l".aver perfeita lógica e conveniência na al
, teração redacjonal sugerida através da emenda do Senador ~1-
dz-nha Derzi. São di:spensáveis, a meu ver, outras consideraçoes 
sobre <:1 assunto. 

Opino. assim, d·e c.Jnfornlidade com o exposto., pela aprovação 
da Em~nda n.o 1 de Plenário ao projeto, que esta fundamentado 
em bons princípios. 

Eala das G.Jmissõe:;. 27 de novembro de 1980. - Vicente Vuo
lo, Presidente em exercício - Orestes Quércia, Relator - Passos 
Pôrtn - .1\ffonso Camargo - Alberto Silva.. 

PARECERES N•s 50 E 51, DE 1981 

Sobl'e a ·Emenda n. 0 1, .de 1Plenário, ao Projeto de Le! 
da Câmara !D-0 24, de 19811 (IL0 2 .591, C, de 1976, na OaBa. 
de <Origem), que 41MOdifica o- art. 649 tda ~ n.0 5.869, de 11 
de janeiro ,de 1973, acrescentarul.o ~positivo que toma 
impenhorável o imóvel rural .até um 11ll1Õdulo". 

PARECER N.0 50, DE ·191!1 

Da COntissão de Constitui~:OO e Justiça 
Rei;. to r: Senador Nelson <Ja.rnieiro 

Ao Projeto de Lei da Câmara n.O 24, de 1980, aprovado por 
esta Comissão e pela douta Comi.ssão de ~gricultura, ofereceu em 
Plenário o nobre senador Leite Chaves a Emenda n.o 1, justifica
da. em discurso pronunciado na Sessão de 8 de outubro. 

O projeto .inclui entre os bens impenhorávei.s uo imóvel rural, 
até um módulo, desde que este seja o :único de que disponha o de
vedor". 

A emenda pretende permitir "a hipoteca para fins de finan
ciamento agropecuâ-rio". 

DePois das considerações~ do nobre Senador. :rvrn+on Cabr~l, 
assim justificou sua em-enda o llu.stre Senador Le;te Chaves, apos 
lembrar projeto de sua autoria, com o _mesmo obJetivo: 

"Estou encaminhando a V. Ex.&. uma emenda que man
tém a impenhorabilidade exceto quando o im_óvel for da
do em garantia de finanéiamento agríco·:a. Nesse caso es
pecifico, a restrição se restringiria a particulares. O pro
prietário não e.star~a cerceado _r.~p- -~aso de financiamen~ 
agricola, porque, d!gamoo, a propria lei ressalvaria. E e 
nesse sentido que estou encaminh~ndo- a V. Ex.-. emenda 

através de requerimento, Uma vez aprovado eue requeri
mento, voltaria à comissão para um exame mais detalha-
do." -~ 

·Esse mesmo aspecto não hav!a escapado ao parecer do ilustre 
senador José Richa, na ComisSão de Agricultura: 

"P<>r outro lado, a lmpenhorabilidade poderá trazer, 
ao pequeno proptietário rural dificuldades de crédito. Ora, 
se o módulo é a garantia que ele pode oferecer ao cre
dor, pelo empréstimo pleiteado, parece~ necessária a cau
te-la no sentido de que uma proposiçao traçada den"'ro 
do mais el<vado principio de estimnlo ac> pequeno produ
tor. venha a surtir efeito ou reaçáo adversa. 

Entretanto, o Governo tem anunciado, por todos os 
meios de comunicação de massa. o- .seu interesse em pro
mover a expansão da agricultura e, conseqüentemente, da 
produção agrícola. Acreditamos, por isso, que as instt•·ui
ções bancárias, e a própria Autoridade Monetá.ria do Pais 
encontrara forma pela qua:~ o :p:equeno proprietário.~ ru
ral possa oferecer garantia pignoratícia." 

Meu voto é pela constitucionalidade, juridicidade e aprovação 
da Emenda n.0 1, de Plenário. 

Sala das Comissões, 12 de novembro de 1980. - Aloys!o Chaves, 
Pr8sidente, em exercic:o - Nelson Carneiro, Relator - Orestes 
Quércia - Aderbal JuremJa - Bernardino V'Ialla - Moacyr Dalla 
- Hug<> Ram<>s - Franoo Montoro - Almir Pinto - ·Heivídio Nu
nes .._ Lázaro Ba.rboza. 

PARECER N.O 51, DE 1981 

Da Comlssão de Agrlcnltura. 

Relator: Senador José Richa 

Em vir~ude de emenda form~ad_a em Plenário, pelo Senador 
L<lte erra;:..,, retorna a esta. Comissao o projeto de lei que, me
dlance acre.sclmo de >tem ao art. 649, do Código de Processo c:!vtl, 
torna absolutamente impenhorável, nos p:roce.ssos de execução por 
quantia certa contra devedor solvente, o imóvel' rural até um mó
dulo, desde que este seja o único de que disponha o devedor. 

A Et_;neilda de Plenário acrescenta expressão, ao tex"'o oriun
do da Camara dos Deputados, o qual ficaria assim redigido: · 

"Art. 649. 

. x,- o imóvel rural, até um módulo, doode que este se
Ja o unico -de que disponha o devedor, ressalvada a h!.po
teca para fi:t:IS de financiamento agropecuã.rio." 

O autor da Emenda, na Justificação, lembra que um projeto 
de sua, autoria, tornando impenhorável a casa própria1 aM deter
minado valor, foi rejeitado no Plenário da. Câmara, depois de ter 
sido aprovado pelo Senado Federal e pelas COmissões àaquela 
Casa. Sa.ientou que o instituto da impenhorabilidade prevl.sto na 
proposição é antigo. Existiu no Direito Americano, como "uma es
pécie de hOI!reS-.J:." E frisOu: 

uQuando chegavam os colonizadores, o governo ameri
cano assegura v a àqueles que assumiam a propriedade de 
um pe'Queno lote o direito de tê-lo, ainda que dívidas não 
fossem· pagas e viessem elas a ser objeto de execução. 
Mas, mesmo assim, dessa execução estava protegido o bem 
da família, que, aliás, 'é o homestead americano." 

A argumentação prossegue, no sentido de que a impenhor.abi
Udade absoluta poderá aear.retar prejuízos ao p-equeno produtor ru
ral, que, pos.suindo apenas um módulo, se veria impedido de obter 
flnanciamen"'"o à produção. Diz ele: 

"Aqui, digamos, mer-eceria uma emenda, mas talvez isso 
dif'cultasse a sua tramitação, porque o que é impenhorá
vel não é hipotecável. Não pode ser gravado um imóvel 
que não pode ser penhorado. Se um dos mutuários resol
ver dá-lo em garantia a um Banco, não pode este receber 
a hipoteca." 

Dessa. forma, ":. Emenda abjetlva permitir que o propietário 
de um_modulo rura. obtenha financiamento, mediante a hipoteca. 
E expoe, ·para esclarecer, que "um lavrador protegido ... não pode 
penhorar o_ imóvel, mas pode dar em garantia pignora+icla os fru-
tos agrícola.) que ali produziu". · 

Na v·er,:'lde, os obstáculos referidos pelo autor da Emenda fo
ram por nó.s observados, por ocasião do parecer que oferecemos 
aprovando •) projeto~ Na oportunidade, enfatizamos: ' 

". . . a impenhorab!lldade poderá trazer ao pequeno 
proprietário rural, dificuldades de crédito. Ora, ,.. 0 mó
dulo é ~ gara~tia que ele pode oferecer ao credor, pelo 
empréstimo pleiteado, pa-rece necessária a cautela no .sen
tido de que uma prop.osição traçada dentro do mals eleva
do princípio de estjmulo ao ·pequeno produ~or venha a 
surtir e!eito ou reação adversa. ' 

. Entretanto, o Governo tem anunciado, por todos os 
meios de comu_nicação de massa, o seu InteTe.s.se em promo
ve-r a ~xpan~ao da agricultura e, conse-qüentemente, da 
P!oduçao ~gncola. Acr~ditamos, por I.s.so, que as institui
çoes bancarias, e a propr:!a Autoridade :Monetária do Pais 
encontrará forma pe·· a qual o pequeno. proprietário rural 
po.ssa oferecer garantia pignoratícla." 

A Ooml.,são de Constituição e Justiça aprovou parecer do se
nador Ne~n Carneiro, re·conhecendo a constitucionalidade e a ju
ridictdado da matéria, 

Opinamos, portanto, pela aprovaç:OO .da referida Emenda, 

Sala da.s Comissões, 3 de dezembro de 1980. - Evelásio Vieira 
Presidente - José Richa, Relator - Affonso Ca.marg<> _ Lei~ 
Chaves -- José Lins - Passo Pôrto. 

PARECER N• 52, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Pro
jeto de Lei da Câmaxa n.0 77, de 1980, que altera o art. 24Z 
do Decreto-lei n.0 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
(lódigo Penal. 

Relator: Senador Hugo Ramos 
1. Trata-se de Projeto de Lei que altera o art. 242 do De

creto-lei n.O 2 .848. de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal. 
2. O Projeto sob exame obedece aos requl.sltos de constitu

cionalidade, juridlc!dade e técnica legislativa, na :ia se tendo a 
aditar ao Parecer d~ Comissão de Constituição e Justiça da 
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Câmara dos Deputados, emitido pelo eminente .Deputado DJalma 
Marinho, que, também, lhe é favorãvel no mérfto. 

3. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto 
em pauta. 

É o parecer. 

Sala das Comissões, 3 de dez~rnbro de 1980. - AlQysio Chaves 
Presidente, em exerc cio - Hugo Ramos, Relator- _J.,e.J;loir Vargas 
- Leite Chaves - Murilo Badaró - Moacyr Dalla - Bernal'dinO 
Viana - Almir Pinto - Aderbal Jurema. 

O SR. PRFSIDENTE (Passos Pôrto) - Do Expediente lido consta o 
Projeto de Lei do Senado n'? 3, de 1981, encaminhad() pela Mensagem n9 

31/81, do Senhor Presidente da República. 
A matéria, despachada às Comissões de Constituição e Justiça, do Dis

trito Federal e de Finanças, poderâ receber emendas na primeira delas, pelo 
prazo de.çinco sessões ordinârias, nos termos do ~rtigo 1~1. item II, alínea 
"b", do Regimento Interno. 

O SR. PRFSIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, requerimento que 
será lido pelo Sr. !•-Secretário. 

& lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 6, DE 1981 

Exm• Sr. Senador Jarbas Passarinho 
DO. Presidente do Senado Federal 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro transcrição nos 
Anais do Senado Federal do artigo intitulado "Reação do Nordeste", publi
cado no Correio Braziliense, edição de 8 de março de 1981, de autoria do jor
nalista Lustosa da Costa. 

Sala das Sessões, !O de março de 1981. - Mauro Benevides. 

O SR. PRFSIDENTE (Passos Pôrto)- De acordo com o§ I• do art. 
233 do Regimento Interno, o requerimento que vem de ser lido será submeti
do ao exame da Comissão Dirctora. 

Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 1•-Secretãrio. 

São lidas as seguintes 

Em 10 de março de 1981. 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do 
País a partir desta data, para, devidamente autorizado pelo Senado, na forma 
do art. 36, § 29, da Constituição, e art. 44 do Regime~to lnterno, integrar a 
Comitiva que acompanhará Sua Excelência o Senhor Presidente da Repúbli
ca à Colômbia. 

Atenciosas saudações. - José Sarney. 

Em !O de março de 1981. 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do 
País a partir desta data, para, devidamente autorizado pelo Senado, na forma 
do art. 36, § 2'i', da Constituição, e art. 44 do Regimento Interno, integrar a 
Comitiva que acompanharâ Sua Excelência o Senhor Presidente da Repúbli
ca à Colômbia. 

Atenciosas saudações. - José Lins. 

Em !O de março de 1981. 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a V assa Excelência que me ausentarei do 
País a partir de 10 do corrente, para, devidamente autorizado pelo Senado, na 
forma do art. 36, § 29, da Constituição, e art. 44 do Regimento Interno, inte
grar a Comitiva que acompanharã Sua Excelência o Senhor Presidente daRe
pública à Colômbia. 

Atenciosas saudações. - Aloysio Chaves. 
o SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- As comunicações lidas vão à 

publicação. 
O SR. PRFSIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência comunica ao Ple

nário que, por força do disposto no art. 77, III, do Regimento Interno, ao tér
mino da sessão legislativa ordinária anterior extinguiu;.se a Comissão Espe
cial, criada pelo Requerimento n9 273, de 1980, de autoiiã do Senador Henri
que de La Rocque, que se destinava a apresentar proposição regulamentando 
o processo de fiscalização, pelo Senado Federal, dos atas cuja_ execução de
pendem da sua prêvia autorização. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) .,..- Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra à nobre Senadora Eunice Michiles. 

A SR•. EUNICE M1CH1LES (PDS- AM. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Desejo registrar a passagem. no dia 8 do mês corrente, do "Dia Interna
cional da Mulher", instituído cm 1910, em Copenhague, como homenagem a 
um grupo de mulheres que, em 1857, cm Nova Iorque, deflagrou a primeira 
greve- conduzida só por mulheres. 

O esp1Sódio das operárias têxteis norte-americanas não se encerra no 
fato histórico em si mesmo. Se o trabalho deixou de ser domiciliar, 
transferindo-~e para a fábrica, não surgiram, em conseqüência, as indispensá
veis condições de trabalho. 

As condições de higiene eram precárias e a jornada de trabalho, de 14 
horas, o que fez com que aquelas operárias, muito mais numerosas do que os 
homens, negadas as reivindicações propostas, entrassem em greve em Nova 
Iorque, no dia 8 de março de 1857. 

Na mesma Capital da Dinamarca, setenta anos depois, a ONU realizou 
a Conferência das Nações Unidas sobre a Década da Mulher, a partir do Ano 
Internacional da Mulher (1975), que tem como tema Igualdade, Desenvolvi
mento e Paz. 

Hoje, a comemoração tem sentido muito mais amplo, num reconheci
mento mundial do trabalho e da contribuição que a mulher vem dando nos 
mais diversos setores da vida humana. 

Não foram, naturalmente, poucas as dificuldades que a mulher encon
trou nessa escalada, na busca de uma igualdade de direitos e de condições, no 
desejo de se fazer respeitar como ser humano. Se muito resta conseguir, sabe
mos. no entanto, que nada mais poderá deter a marcha da evoluçã'o da mu
lher. 

Permito*me prestar uma homenagem às pioneiras deste movimento em 
todo o Mundo, que com coragem seguraram uma dificil bandeira, sendo mal 
compreendidas, ridicularizadas, recebendo os piores rótulos da sociedade, 
mas que sobrepujaram tudo, movidas pela força interior, que as impelia na 
certeza de lutarem pela reparação de uma injustiça milenar. 

A idéia da concessão de direitos iguais à mulher data da Revolução 
Francesa, quando foi publicada a Declaração dos Direitos da Mulher, cm que 
a autora perguntava: "Não fazemos parte do povo?" e declarava "temos di
reito de subir à tribuna porque temos o direito de subir ao cadafalso". 

No Brasil, Nísia Floresta, do Rio Grande do Norte, que, segundo seus 
biógrafos, fugia à regra das sinhazinhas, traduzia do francês obras que defen
diam os direitos da mulher. Mais tarde, fundou no Rio de Janeiro um colégio 
só para moças, pois acreditava que só através da educação a mulher poderia 
tomar consciência de seus direitos e valor. 

Graças a Bertha Lutz e à Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, 
que lutou desde 1922 pelo voto feminino no Brasil, é que estamos hoje aqui. 
Bertha Lutz, mulher de inegáveis dotes intelectuais, através da Federação 
Brasileira pelo Progresso Feminino, pressionava o CongresSo, para que intro
duzisse uma emenda ao Código Eleitoral, permitindo o voto da mulher. 

A bandeira abraçada por Bertha Lutz e suas companheiras não era sim
pática nem bem aceita. Vejamos o que dizia o Senador Muniz Freire, em 
1890, sobre o voto feminino: "Estender o voto à mulher é idéia imoral e anár
quica, porque no dia em que for convertida cm lei ficará dCcretada a disso
lução da família brasileira". E Pedro Américo acrescentava: "Não se deve ar
rastar para o turbilhão das paixões politicas a parte serena e angélica do gêne
ro humano" enquanto os argumentos de Bertha Lutz eram: "Ou não existi
mos ou somos iguais perante a lei. 

Uma mulher da proporção intelectual e moral de Bertha Lutz não desa
nimava e-conseguiu convencer o Governador José Augusto Bezerra de Me
deiros, do Rio Grande do Norte, a baixar decreto em seu Estado, permitindo 
ali o voto feminino. 

Em 5 de abril de 1928, votaram as primeiras mulheres brasileiras; o pri
meiro senador a ser votado por mulheres foi Bezerra de Medeiros, cujos vo
tos, lamentavelmente. foram depurados pelo Senado Federal; mas, no Esta
do, as mulheres continuaram a votar c o Rio Grande do Norte, pequeno em 
dimensão geográfica mas grande em dimensão cívica, deu ao Brasil a primei
ra prefeita e a primeira deputada estaduaL 

Ein 1934, o Congresso havia finalmente introduzido a emenda ao Códi
go Eleitoral, que permitia o voto à mulher em determinadas circunstâncias, 
teria que ser professora ou comerciante, ser solteira e maior de 21 anos, aos 
homens exigia-se apenas ter 18 anos e saber ler e escrever. 

Bertha, naturalmente, não se conformou com a discriminação e resolveu 
visitar o Presidente Getúlio Vargas, que, ao vê-la e às suas companheiras, 
simpaticamente disse: "Eu sou a favor das_ mlllheres porque elas fizeram me
tade da Rev_olução!", ao que Bertha respondeu: "Pois ê e a Revolução só 
quer nos dar a metade do voto, queremos tudo ou nada!"; Getúlio respon
deu: "Então dou tudo!~'; a partir daf, estava consagrado o voto feminino no 
Brasil. 
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Na luta pelo voto feminino no Brasil, muitos homens contribuíram com 
sua palavra c seu entusiasmo, como José Bonifácio, jâ na República, C6vis 
Bevilkqua, Laura Sodré, entre outros. 

Casto de lembrar o parecer de Ruy Barbosa, quando a primeira mulher 
fazia ;oncurso para uma função pública, em 1919; dizia o então- procurador 
do Ministério das Relações Exteriores, comentando a Constituição de 1891: 
"Brasileiro se refere a homens e mulheres, daí poderem as mulheres se inscre-
verem em igualdade de condições para preenchimento de cargo público". 

Quero lembrar também o Deputado Tobias Barreto, em Pernambuco, 
que, em memorável discurso, que teve repercussão nacional, provou não preR 
valecer a tese da inferioridade biológica e intelectual da mulher. 

Hoje, estâ sobejamente provado que inteligência, dignidade·e capacidade 
de trabalho não são prerrogativas masculinas; aumenta de ano para ano o nú
mero de mulheres que acorrem às universidades e as estatísticas mostram o 
aumento vertical da presença feminina em tOdos os campos, nas profissões 
técnicas, administrativas e liberais. 

Hoje, guiamos automóveis, aviões, saltamos de pára-quedas, atra'\>essa
mos a nado o Canal da Mancha, exploramos o Tibete, os gelos polares, as sel
vas africanas, estamos nos campos científicos, políticos, nas indústrias, no co
mércio; hoje, estamos nos parlamentos, nos ministérios e nos governos de al
guns pafses. 

A situação, não hã como negar, é muito diferente de 50 anos atrãs; o Có
digo Civil de 1916 nos colocava ao nível do índio, do menor relativamente in
capaz e do pródigo; o menor, ao crescer, se emancipava, o índio aculturado 
poderia ter reconhecidos os seus direitos civis, o triesmo acontecendo ao es
cravo liberto; a mulher, jamais; deveria ser sempre dependente do pai, do ma
rido ou do filho mais velho. Hoje, todos proclamam o êxito que a mulher tem 
tido nas atividades em que se tem empenhado. Quem não reconhece o traba
lho de uma Indira Ghandi, Golda Meir, Margaret Thatcher, Maria de Lour
des Pintassilgo, Lydia Gueiler, todas suportando com galhardia as mesmas 
pressões a que são submetidos os homens? 

Volto a lembrar Bertha Lutz, no seu desempenho na Câmara dos Depu
tados, quando assumiu a vaga deixada por Cândido Pessoa; em dois anos de 
atividades, deixou um aCervo que orgulharia qualquer parlamentar. 

Apresentou projeto de lei criando o Estatuto da Mulher. Projeto a res
peito da licença especial para o parto com vencimentos integrais, inclusive 
para o aborto natural, cobrou medidas com relação à mulher trabalhadora 
com vistas à sua condição de mãe, no período de amamentação, já lutava en
tão para o estabelecimento de creches nos locais de trabalho. 

Em 1937, apresentou projeto criando o Departamento Nacional da Mu
lher; o Estatuto da Mulher, proposto naquela época, forneceu preciosos 
subsídios à Lei n'~ 4.121, de agosto de 1962, ciue dispõe sobre a situação da 
mulher casada. 

Os Governos, hoje, tomam consciênCia ·ae que a mulher deixou de ser "o 
exército industrial de reserva" para se tornar força in~ispensâvel no desenvol
vimento e no progresso de qualquer país: desde 1959, quando uma mulher foi 
eleita primeira·ministra do Ceilão - Sirimavo Bandaranaike -, que as mu
lheres vêm tendo um desempenho cada vez mais presente na direção de seus 
países. 

Na França, só no Governo Giscard D'Estaing, existem 4 mulheres nos 
Ministérios. Na Inglaterra~ há mais de 50 anos, as mulheres desempenham 
importante papel como ministras de Estado. 

Nos Estados Unidos, no Governo Carter, Patricia Harris, mulher negra, 
foi a titular da Pasta da Saúde. 

Um levantamento feito em 1980 demonstrou que a maioria dos países 
tem mulheres em seus Ministérios. 

Trinidad tem hoje 4 mulheres ministras de Estado; na Jamaica, o Minis
tério da Educação está com uina mulher; VenezUela, o Ministério da Mulher; 
Costa Rica tem 3 mulheres no seu Ministério; Nicarágua, Ministério da Saú
de; México, o Ministério do Turismo; Suriname, o Ministério de Assistência 
Social; Chile, da Justiça e tem, desde 1952, permanentemente, mulheres em 
seu Ministério; Equador, de Assistência Social; Cuba tem uma mulher; Ar
gentinajã teve a presença de uma mulher na sua PreSidência, o mesmo com a 
Bolívia, com Lydia Gueiler, recentemente deposta por um golpe militar. Co
lômbia, El Salvador e Haiti não têm presentemente mulheres em seus Minis· 
têrios, mas já o tiveram. 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

A SRA. EUNICE MICHILES (PDS - AM) - Com prazer. 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - Ouço, com muito agrado, o pronun· 
ciamento de V. EX• nesta tarde. Devo dizer à ilustre Senadora que, em todos 
os tempos e em todas as épocas, a mulher foi intelectual e biologicamente 
igual ao homem. Agora, de um certo tempo para câ, é que ela se vem despin-

do daquela timidez que lhe parecia justificável, receosa, não sei, de não bem 
aceita pela sociedade, em se revestindo daquela dignidade de poder que sem
pre possuiu para ocupar cargos que a dignifica como V. Ex• agora o faz no 
Senado da República. Foi preciso, como V. Ex• disse, que uma primeira mu
lher desse o primeiro passo para que as outras procurassem imitã-la, naquela 
coragem que no momento parecia quase inacreditável, mas que venceu idios
sincrasias e teimosas restrições. Não hã aquela discriminação entre homem e 
mulher porque todos nós, na verdade, somos ig_uais perante a lei. 

A SRA. EUNICE MICHILES (PDS- AM)- Muito obrigada, Sena
dor Almir Pinto, pelo seu aparte que abrilhanta o meu pronunciamento des
pretensioso. 

Realmente, a mulher, fruto dos usos e costumes, fruto de uma tradição 
milenar, era criada e educada para ser, exatamente, a segunda. Hoje, a mu
lher rompe essa barreira e assume o seu lugar, o lugar que ela merece real
mente no contexto da sociedade. 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS - RN) - Permite V. Ex• um aparte? 

A SRA. EUNICE MICHILES (PDS - AM) - Com muito prazer. 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS- RN)- Eu não estava presente quando V. 
Ex• começou o seu discurso e não sei se houve uma alusão a um dos grandes 
defensores do voto feminino -no BraSil, que foi o -Governador do meu Estado, 
Dr. Juvenal Lamartine de Farias, porque foi no seu Governo e com o seu 
apoio que se elegeu a primeira prefeita no BrasiL Ele foi um grande defensor 
do voto feminino na Câmara dos Deputados e foi nele, em grande parte, que 
Bertha Lutz se apoio~ em sua grande campanha - lúcida, inteligente e talen
tosa que ela era- em defesa dos direitos da mulher. Eu apenas queria inserir 
no discurso de V. Ex• o nome desse meu CQnterrâneo ilustre, que governou a 
minha terra. 

A SRA. EUNICE MICHILES (PDS- AM)- Senador Dinarte Mariz, 
os nomes ilu-stres que V. Ex• citou, rio-grandenses do norte, foram citados no 
meu discurso e b meu reconhecimento pelo seu Estado, pela primazia que 
teve no contexto nacional, dando à mu.lher o direito do voto oito anos antes 
que a mulher do resto do País votasse, realmente desperta a maior admiração 
em todas as mulheres, em todos os brasileiros, que param para refletir na rea
lidade da mulher brasileira. 

O Sr. Muri/o Badaró (PDS- MG)- Permite V. Ex• um aparte? 

A SRA. EUNICE MICHILES (PDS- AM)- Com o maior prazer. 

O Sr. Murilo Badaró (PDS- MG)- f: apenas para uma retificação his-
tórica. A primeira mulher que recebeu o direito de voto, no Brasil, foi uma 
mineira da cidade de Minas Novas, por concidência a minha cidade natal. Os 
rioRgrandenses do _norte, com-naturalidade, buscam essa honraria excepcional 
para o seu Estado, rrias gostaria de fazer esta retificação, porque nós, minei
ros, não abrimos mão desse privilégio. 

A SRA. EUNICE MICHILES (PDS- AM)- Agradeço o adendo de 
V. Ex• 

O Sr. Murilo Badaró (PDS- MG) ~E o nome da primeira eleitora era 
Alzira Nogueira Reis. 

A SRA. EUNICE MICHILES (PDS - AM)- Realmente, é discutida 
a questão do primeiro voto. Mas é minha intenção discutir quem primeiro 
votou, porque alguns historiadoreS dizem, inclusive, que o _primeiro votq 
dado foi no Rio Grande do Sul, por uma mulher que impetrou um mandado 
de segurança para votar, e votou. De maneira que não diria que foi o primei
ro Yoto, mas foi o primeiro Estado que decretou o direito de a mulher votar, 
que aceitou o voto feminino como urh voto igual ao voto masculino. Quanto 
ao primeiró Vóto isolado, realmente reconheço que V. Ex• talvez possa terra
zão no caso. 

O Sr. Muri/o Badaró (PDS- MG)- Ex•. descuple, não se trata de voto 
isolado, é uma decisão a partir de uma interpretação de um Juiz de Direito. 
Mas é importante uma referência ao fato, porque tudo isso está diante do pla
no de sua ação política. 

A SRA EUNICE MICHILES (PDS- AM)- Não ê o meu propósito 
maior, vamos dizer, uma reconstituição liistórica de quem votou primeiro. 
Apenas citamos o Rio Grande do Norte, como Estado, porque ali foi eleita a 
primeira deputada estadual e a primeira prefeita. 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS- RN)- Gostaria, fornecendo mais um ele
mento, diante do aparte do meu nobre colega Murilo Badaró, de esclarecer 
que, quando dei o meu aparte, falei sobre a primeira prefeita eleita no Brasil, 
que foi no Rio Grande do Norte. Por coincidência ela tinha o mesmo nome 
da eleitora mineira, chamava-se Alzira, também - Alzira Sariano. Então, 
desejo esclarecer apenas isto: que o Rio Grande do Norte, além de ter dado 
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um governador que defendia o voto femc::nino, ele. quando chegou ao Gover~ 
no, firmou-se na defesa de suas idéias. fazendo uma mulher prefeíta de uma 
cidade. 

A SRA. EUNICE MILHILES (PDS - AM) - Perfeito. 
O Sr. Murilo Badaró (PDS - MG) - Ex•, pediria mais um pequeno 

aparte. 

A SRA. EUNICE MICHILES (PDS - AM) .- Pois não. 
O Sr. Muri/o Badaró (PDS- MG)- Essa mesma senhora que recebeu 

o privilégio do voto, foi também a primeira mulher que se formou em Mediei .. 
na, no Brasil. 

A SRA. EUNICE MICHILES (PDS- AM)- Muito obrigada pela in
formação, eu nãO conhecia. 

O Sr. Teotónio Vilela (PMDB - AL) - Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senadora? 

A SRA. EUNICE MICHILES (PDS- AM)- Com o maior prazer. 

O Sr. Teotónio Vilela (PMDB - AL) - Em primeiro lugar, os meus 
cumprimentos pela oração que V. Ex• está pronunciando nesta tarde. 

A SRA. EUNICE MICHILES (PDS - AM) - Muito obrigada. 

O Sr. Teotónio Vilela (PMDB - AL)- Aproveito a discussão entre o 
Rio Grande do Norte e Minas Gerais, para ver se cOnsigo colocar Alagoas 
nessa onda. E quero, neste momento, louvar a uNega Fulô", poema de Jorge 
Lima, poeta alagoano, que cantou uma história de amor num dos maiores 
poemas brasileiros: mesmo batida, mesmo ameaçada se constituiu numa ver
dadeira inspiração. Mas, não querendo distorcer a realidade das coisaS, quero 
ir mais longe; eu quero ir ao Quilombo dos Palmares, onde não apenas ixistiu 
o Zumbi. A Guerra dos Palmares não foi travada àpenàs por homens. E 
aquela comunidade, que chegou a abrigar cerca de 30 mil pessoas, ocupando 
uma vasta região, hoje mais ou menos calculada com seis a oito municípios 
no Estado de Alagoas, naquela comunidade existiam evidentemente mulheres 
e mulheres lutadoras que. inclusive. deixaram o seu nome gravado, dando o 
seu nome a regiões. Na comunidade dos palmares, a mulher tinha um lugar 
de destaque, segundo o que nós conhecemos da organização palmarina, um 
lugar de destaque extraordinário, contrastando com o lugar da mulher na Re
gião da Mata de Pernambuco, na região do açúcar, na civilização do açúcar. 
Quero destacar, ainda, a figura de Rosa da FonSeca, mãe dos irmãos Fonse
ca, a começar por Deodoro, uma brava mulher que dedicou toda a sua vida a 
educar civicamente os seus filhos. Essa pequenina contribuição de Alagoas a 
seu discurso ê apenas uma razão para apoiar o seu pronunciamento e me pôr 
sempre à disposição de todas as grandes idéias da mulher brasileira. no senti
do de fazer com que a maioria. que é a mulher brasileira, não continue em mi
noria, pensamos. 

A SRA. EUNICE MICHILES (PDS - AM) - Muito obrigado. O set 
aparte. realmente, abrilhanta o meu discurso. Muito obrigado, Senador. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS - AL) - V. Ex• me permite um aparte? 

A SRA. EUNICE MICHILES (PDS - AM}- Com prazer. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- V. Ex• já nomeou algumas delas, 
mas não as tenho de memória. E socorri-me, aqui, do meu Livro Negro. Fo
ram. nos tempos modernos, oito as mulheres que desempenharam a chefia de 
Governo: Gold,a Meir, em Israel; Maria Estela Peron, na Argentina; Sirima
vo Bandaranaike, no \antigo Ceilão; Indira Gandhi, na India; a atual Ministra 
da Inglaterra, Margareth Tatcher; Maria de Lourdes Pintassilgo, em Portu
gal; Lydia Gueiler, infelizmente deposta na Bolívia e a atual !VJinistra da Is
lândia. Mas que extraordinária ministra ou que extraordinária presidenta não 
daria uma certa senhora chamada Eunice Michiles? 

A SRA. EUNICE MICHILES (PDS- AM)- A bondade de V. Ex• 
realmente me confunde. Não ê: este o sentido do meu discurso, mas muito 
obrigado pela sua gentileza c pela sua amabilidade. 

Mas, eu dizia que apeilas Brasil e Paraguai não têm mulheres em po
sições de maior importância no seu Executivo. 

No Peru, último dos países sul-americanos a conceder o direito do voto à 
mulher, de 60 Senadores, 14 são mulheres. 

No Brasil, não temos nenhuma governadora, nenhuma prefeita em ãreas 
de Segurança Nacional, jamais uma mulher foi ministra, nem sequer 
secretária-geral de ministérios (a não ser eventualmente) e mesmo os postos 
executivos do 29 escalão estão quase todos em mãos masculinas. 

Hoje, somos maioria da população no Brasil, somos metade do eleitora
do, temos um milhão a mais de mulheres na rede escolar; somos ativas nas 
campanhas eleitorais, nos engajamos, trabalhamos, contribuímos, mas, pas-

sada a refrega, somos inteiramente alijadas, nem seque!' se imagina em 
aproveitar-nos nos cargos de mais importância do Executivo. 

O Sr. Humberto Luc:eiUZ (PMDB- PB)- Permite V. Ex• um aparte? 

A SRA. EUNICE M!CHILES (PDS - AM) - Com prazer, 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Só para fazer um registro his
tórico, para não haver uma omissão no discurso de V. Ex• Lembro que a es
critora Rachel de Queiroz chegou a ser convocada pelo Presidente Castello 
Branco para o cargo de Ministra da Educação. mas declinou do convite. 

A SRA. EUNICE MICHILES (PDS - AM) - Não conhecia o episó· 
dio, e isso realmente me obriga a retificar um pouco. Mas, de qualquer forma, 
o registro vale. Não existiu até hoje nenhuma mulher em um posto maior do 
Executivo brasileiro. 

Qualquer doutrina baseada na superioridade do sexo masculino é cienti
ficamente falsa, amoral e socialmente injusta. Por que, então. não são reparti
dos conosco os cargos do Executivo brasileiro? Por que não temos no Minis
tério uma só mulher? Serâ que nem ao menos uma mulher brasileira estaria 
capacitada para um Ministério ou pelo menos para urila Secretaria-Geral de 
Ministério? 

Por que não se aproveita a tradição e experiência milenar da sabedoria 
da mul~er como esposa. mãe e dona-de-casa nas funções que encontrem afi .. 
nídade com sua eipeliência? Por que não dar. por exemplo, a uma mulher a 
direção da COBAL? Das COHABs? 

O Sr. Alexandre Costa (PDS - MA) - Permite V. Ex• um aparte? 

A SRA. EUNICE MICHILES (PDS - AM) - Pois não. 

O Sr. Alexandre Costa (PDS - MA) - Apenas para não haver uma 
omissão no discurso de V. Ex•, a Presidenta do Banco Nacional da Habi
tação. que ê a nível de Ministério, foi, no Governo Castello Branco, a Depu
tada Sandra Cavalcanti. 

A SRA. EUNICE MICHILES (PDS- AM)- Que foi quem elaborou, 
quem imaginou, quem criou. Realmente. Agradeço o aparte de V. Ex• 

Por que não ter uma mulher hoje nas COHABs, ou mesmo no Banco 
Nacional da Habitação, ondejã esteve, eventualmente, Sandra Cavalcanti? Já 
isto em função de que a mulher tem mais intimidade com as compras, que so
fre na carne a alta dos preços. Quem melhor do que a mulher entende de habi
tação? Por que não um Ministêrio de AssistCncia Social dirigido por uma mu
lher, e por que não pensar numa mulher para a Vice-Presidência da Repúbli
ca? Serâ que nossos dirigentes nos julgam menos capazes do que as mulheres 
de outros países. onde existem, hâ mais de 20, e alguns até hã 50 anos, mulhe
res atuando no Executivo? 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS- PA)- Permite-me V. Ex• um aparte? 

A SRA. EUNICE MICHILES (PDS - AM) - Com muiio prazer. 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS - PA) - Nobre Senadora, vale colocar nes-
te magnifico e oportuno discurso de V. Ex• uma lembrança ou, pelo menos, 
uma anotação: a nossa Marinha de Guerra acaba de dar um passo interessan
te, abrindo dentro dos seus quadros funcionais caminhos para as mulheres. A 
Marinha cstã abrindo agora cjé. iniciou- como exemplo que merece registro 
neste momento em que V. Ex .. fala- o seu quadro de oficiais subalternos 
para as mulheres. Como vê V. Ex•. o Brasil caminha. A marcha do mundo é 
que foi um pouco ingrata para com essa coisa maravilhosa - como dizia meu 
pai - e a melhor de todas. que são as mulheres. que são as nossas mães, nos
sas companheiras, nossas filhas. E agora, felizmente, chega o momento de 
elas serem nossas companheiras totais. 

A SRA. EUNICE MICHILES (PDS- AM)- Muito obrigada, nobre 
Senador. 

A mulher brasileira reclama isso do Senhor Presidente da República e es
pera que aconteça o mais breve possível, pois não desejamos que o Brasil seja 
considerado ·~santuário de idéias retrógradas!). 

No momento em que registro a passagem do Dia Internacional da Mu
lher. desejo homenagear não só as mulheres como Bertha LutÍ, Jerônima 
Mesquita. Carlota Pereira. Nfsia Floresta. Eunice Weaver e Carmen Pruden
te, lnas voltar as vistas para a trabalhadora anônima que. eficaz, modesta e 
pacientemente, dia a dia, sol a sol, ao lado do homem, luta para uma Pãtria 
melhor e uma sociedade mais humana. 

Desejo também estender essa homenagem, a homenagem da mulher bra
sileira. ao homem seguro de seus valores, que não se sente ameaçado pela as
censão da mulher e para ela tem contribuído; lembro, neste instante, dos Se
nadores Laura Sodré, TomazRodrigues e Marcos Távora, que na Comissão 
competente vOj.aram a favor da concessão do voto à mulher, no Brasil. 

Cànclamo minhas patrícias para que continuemos nesta luta, avançando 
e ganhando terreno; jamais, contudo, procurando igualdade emocional com 
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o homem, mas, sim, igualdade politica e jurídica, para que ambos, homens c 
mulheres, cumpram destinos superiores, completando-se nas suas individuali
dades e pecualiaridades biológicas, na busca de uma realização plena como 
seres humanOs, conquista que se refletirá sem dúvida na família e no bem
estar social. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE. Pronuncia o seguhÍte discurso.) -
Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

A minha presença na tarde de hoje na tribuna do Senado Federal tem 
apenas a finalidade de fazer, em primeiro lugar, um registro fúnebre e, em se
gundo lugar, ler um telex que recebi da Presidência da FACIC-:- Federação 
das Associações da Indústria e Comêrcio do Ceará. 

Registro, com profundo pesar, nos Anais da Casa, o falecimento, em 
Fortaleza, Ceará, da ilustre senhora Dalila Mendonça de Carvalho, mãe do 
não menos ilustre Maestro Eleazar de Carvalho, cuja vida artística tanta 
glória tem dado ao meu Estado e ao Brasil, em suas temporadas, regendo as 
mais importantes orquestras da Europa e dos Estados Unidos. Mas, ê tam~ 
bêm significativo registrar tratar-se da viúva do Capitão Manoel Afonso de 
Carvalho, combatente da revolta do Acre, e comandante, juntamente com o 
Capitão J. da Penha, das Forças Legalistas de Franco Rabelo, no Ceará, que 
enfrentaram os romeiros do Padre Cícero, no Juazeiro. 

Mãe de onze n.J.hos, dos quais quatro ainda vivem, tendo tido 24 netos, 
12 bisnetos e oito tetranetos, D. Dalila Mendonça de Carvalho morreu aos 88 
anos de idade, no Hospital Geral do Exército, em Fortaleza. 

Devo dizer que ess·a senhora foi minha cliente, por algum tempo, na As
sociação dos Merceeiros do Ceará, módico que fui daquela entidade por qua
renta e quatro anos. 

Mas, não foi propriamente um caso clínico o internamento dela; diga
mos assim, foi uma coisa ligada a acidente. Foi essa a primeira vez em que ela 
se internou num hospital, em virtude de uma queda, em sua residência, da 
qual resultou fratura do remur. Não resistiu aos dois meses de internamento e 
morreu com uma embolia pulmonar. 

Mas, a sua vida foi um exemplo de mulher cristã. Vinda do Piauí, casou~ 
se, aos 14 anos de idade, em 1907, ficando viúva aos 48 anos e renunciando a 
qualquer outro casamento. Dizia sempre que só podia amar a um homem. 
Exemplo de mãe de famflia, assim destacou-se não só em sua vida em Fortale
za, mas também na cidade de lguatu, onde o marido foi delegado. Deu aos fi
lhos uma educação Cristã. Com tOdos, enqUanto viviam sob o seu tetO, lia a 
Bíblia diariamente. Era versada no Livro Santo e conhecia de cor muitos tex
tos, principalmente aqueles relacionados com a Salvação do Homem e a coo~ 
duta de cada um nesta vida terrena. Mulher virtuosa, morreu sorrindo, dizen
do que ia se encontrar com o Salvador, Cristo Jesus. Como se vê:, a Dona Da
lila professava a religião protestante. 

Sr. Presidente, registro nO ineu pronunciamento, um trabalho escrito por 
Esaú de Carvalho, dileto filho de D. Dalila Mendonça de Carvalho, que foi 
publicada no jornal O Globo, este ano: 

PARSIFAL BARROSO CHAMOU 
D. DALILA DE SANTA 

Esaú A. de Carvalho 
D. Dalila ouviu a frase do filho mais velho, o Maestro Eleazar 

de Carvalho, e respondeu: uMenino, deixa de cavilação. Vai te 
aquetar". Como toda mãe, D. Dalila não fazià diferença de idade 
nos filhos, a todos chamando como se meninos fossem. Parsifal Bar~ 
raso, hoje Ministro do Tribunal de Contas, no Distrito Federal, ao 
ouvir a notícia da morte de D. Dalila, ocorrida a 17 de fevereiro, só 
teve uma expressão: ~·Era uma Santa!" E tinha razão. Nos seus 88 
anos de vida, D. Dalila tinha uma vida de santa mulher, dedicada ao 
marido, aos filhos e à Igreja. Casou-se cedo, aos 14 anos; em 1907; 
ficou viúva aos 48 anos. Mas, nos seus 33 anos de casada, a atenção 
era voltada para o marido e os filhos, amando~os e ajudando-os em 
tudo. 

Gabava muito o marido, que foi herói da Revolução do Acre, 
onde contraiu beribéri, e da Revolução de Canudos, contra Antônio 
Conselheiro, que estimulava os romeiros à luta, dizendo que os que 
morressem r_essuscitariãm logo adiaiitC. A-ReVOlução do Acre, to
dos sabemos: foi para manter o território integrando o Brasil; e a de 
Canudos estâ narrada no livro ''Os sertões", de Euclides da Cunha. 
Aliás, no seu gosto de contar as Proezas do marido,- D. Dalila 
lembrava que Euclides da Cunha ni!o registrou as façanhas do Capi· 
tão Afonso, na ocasião Sargento Afonso - Manuel Afonso de Car
valho. EJe não contou, por exemplo, que, a uma ordem de combate, 

o comandante de uma companhia negou-se a marchar e o coman
dante do batalhão pediu um voluntário que o substituísse. Ninguán 
se ofereceu e Afonso, o Sargento, deu um passo à frente, assumiu o 
comando e avançou. Terminado o combate, derrotados os romei
ros, devolveu o comando e nada constou do diário de guerra. D. 
Dalila contava isso chorando. 

Suas reminiscências, quando os filhos a visitavam, eram coisa 
natural. Dos onze filhos, alguns morreram pequenos, as duas mu
lheres morreram depois de casadas e um outro, Manuel Afonso de 
Carvalho Filho, também casado, na ocasião, o Supervisor Geral da 
Refinaria de Mataripe, na Bahia, morreu na explosão de um com
pressor. Dos quatros vivos, um foi o que teve o privilêgio de viver 
sempre ao lado da mãe, o Dr. Luiz José de Carvalho, jâ agora apo
sentado da Universidade Federal do Ceará c viúvo. Os outros três 
vivem fora: o Maestro Eleazar de Carvalho percorre o mundo, em· 
bora ultimamente tenha fiXado residência em São Paulo; ê o regente 
titular da Orquestra Sinfônica Estadual de São Paulo. Outro, Mel· 
quisedequc, vive no Rio, onde, como industrial, aposentou-se junta
mente com a esposa, recentemente. Na fase de doença da mãe, foi 
quem, além do Luiz, passou mais tempo no hospital, um mês c 20 
dias. O outro filho, que redigiu estas notas, vive em Brasília há 21 
anos. Jornalista e professor, embora aposentado, por tempo de ser
viço, no MEC, ali permanece, como assessor do Ministro. Nas visi
tas de cada um, visitas apressadas, era natural que D. Dalila as 
aproveitasse para recordar o passado. E o tema caía sempre no seu 
amado, o Capitão Afonso, quando não era o tema religioso, de sua 
predileção, preocupada com que nenhum dos filhos use desviasse do 
Evangelho, que ê o verdadeiro sentido da vida", dizia ela. 

Um dos seus muitos momentos de emoção ocorreu há quatro 
anos. Aficionada do râdio, D. Dalila estava sempre ligada ao seu 
aparelho. Um dia, ouviu a transmissão de uma solenidade comemo
rativa do aniversário da Polícia Militar. Falava o Professor Deni
zard Macedo de Alcântara, que foi Secretãrio de Cultura do Estado. 
Em seu histórico da gloriosa corporação cearense, o orador citou o 
Capitão Afonso de Carvalho, dizendo que ele, em pleno combate, 
na Re~olta do Padre Cícero, dava ordens de comando e lia a Bíblia, 
ao mesmo tempo. :E: curioso tambêm registrar que, quando o Capj~ 
tão J. da Penha, herói de Juazeiro, morreu em combate, Afonso as~ 
sumiu 9 comando das tropas que combatiam os romeiros do Padre 
Cícero, quase dizimadas, e, numa estratégia de mestre, procedeu à 
retirada. Uma espêcie de Retirada da Laguna, em ponto menor. D. 
Ditlila ouvia com um sorriso a fala de Denizard, acrescentando aos 
famiJiares que, depois da retirada, o Padre Cícero recomendou que 
ninguêm, nenhum dos seus romeiros, tocasse se quer no Capitão 
Afonso. O que se dizia na ocasião é que Pinheiro Machado, o então 
homem forte da República, estava ao lado do Padre de Juazeiro, 
IJ,oje Santo da Igreja Católica Brasileira, contra o governo estadual 
de Franco Rabelo. Perguntada na ocasião sobre como o antigo Sar
gento Afonso chegou a ser oficirJ da Polfcia do Estado, D. Dalila 
explicou que no Exército ele servira sob as ordens de Franco Rabe
lo, que o conhecia bem. E este, tornando·se governador do Ceará, 
precisando de oficiais para combater os revoltosos de Juazeiro, 
lembrou-se do seu sargento e o fez capitão. 

D. Dalila era mulher de muita energia. Sua memória, privile
giada, teria registrado muitos fatos da História do Cearâ se tivesse 
tido quem recolhesse as suas informações e as escrevesse. Mas, as vi
sitas dos filhos eram muito desencontradas e o tempo curto para is
so. Para se ter uma idéia de como gozava saúde., baata dizer que a 
madrugada de 13 de novembro de 1980 marcou o seu ,)rimeiro inter
namento em um hospital. E jã era uma mulher de 8f. a!J-OS de idade. 
Foi aquela a única Vez em que se hospitalizou, mesmc J\ssim, em vir
tu.de de uma queda: quebrou o iemur. 

Nos seus dois meses de internamento, primeiro no Hospital 
Geral de Acidentados e depois no Hospital Geral do Exército, D. 
DaHla ainda pode contar muitas estórias do marido. Algumas fo
ram ouvidas pela ilustre Sra. Albaniza Sarasate, presidente de O Per 
vo, que, amiga da família, a visitava quase diariamente. Num desses 
dias, a_ enferma relembrou episódio ocorrido na Prefeitura de Farta· 
leza. O Capitão Afonso, depois de ter saldo da Policia do Estado, 
foi servir na Prefeitura. Era o Administrador da Sede, uma espécie 
de Porteiro Ç:eral, responsável por tudo. O Prefeito, Tidefonso Alba· 
no, andava assustado com um grupo de poHticos que pretendia in
vadir a Prefeitura para impedir que o novo prefeito eleito tomasse 
posse. Queriam empossar um outro. Ildefonso Albano chamou o 
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Administrador e disse: ''Capitão, aqui não entra ninguém, nem esta 
noite, nem amanhã cedo". O Capitão Afonso fechou a porta e 
sentou-se do lado de fora. Quando o grupo chegou, não teve cora
gem de enfrentar o estrategista de Juazeiro. ~ que um deles 
lembrou-se de que o Jornalista João Brf~ido lhe contara certa __vez 
que o Padre Cícero, sempre qué vinha a Fortaleza e com ele conver
sava, repetia: .. Eu tenho falado ao pessoal, não se toca no Capitão 
Afonso". 

O pior foi que, altas horas, chegou Il?efonso Albano e quis en
trar na Prefeitura. O Capitão os interceptou: uA ordem q~e eu te
nho é a de que ninguém entra aqui". Ao ver que era inútil insistir, o 
prefeito perfilou-se e, formalmente, disse ao Administrador: ''Capi
tão, a ordem está revogada, quanto a mim. Vou entrar". E pôde en
trar. 

-O Afonso? Vocês não conheciam bem o Afonso, diz D. Dali
la. Ele era um militar que só pensava na Pátria. 

Ultimamente, ela falava muito sobre o filho mais velho, o 
Maestro Eleazar de Carvalho. Lia e relia suas cartas e suas notícias 
em recortes de jornais e revistas. Guardava tudo. Mas lia com difi~ 
culdade, por causa da vista, e transmitia a~s amigos e parentes_ q~e a 
visitavam todas as informações recebidas do filho, de suas ativida· 
des profissionais. Depois, repetia tudo de cor, que tinha boa me
mória, e o fazia com um gosto extraordinârio. Como a vista era es
cassa, no seu último ano de vida não podia ler nem mesmo a Bíblia, 
que foi um ritual Cori.St3:-nte em todos os seus an~s._ Ganhou, porém, 
uma coleção de fitas cassetes com a leitura dos EVangelhos. A partir 
daí, não lia, mas ouvia. Ouvia senipre. E como era matéria que sabia 
toda de cor, D. Dalila repetia com facilidade trechos inteiros, depois 
de ouvidos. 

Muito importante para ela era sua vida ~Riritual. Crente em 
Jesus Cristo, não abria mão de falar sobre o plano de Deus para a 
Salvação do homem. E falava com autoridade~ Conhecia a matéria 
profundamente, deixando muita gente boa, inclusive oradores, surH 
presos pela forma como dissertava. Lamentava quando as pessoas 
não se dispunham a pedir a Deus o perdão de seus pecados. Jã perto 
de morrer, dizia a um dos filhos: "Eu não vou morrer, não é? Eu 
vou passar desta vida para a vida eterna". E, no dia de sua morte, 
pondo a mão no coração, afirmou para o· outro fílfio: ~\Sinto uma 
agonia. Eu vou me encontrar com Jesus". E foi, com um semblante 
de vitória, um quase sorriso que manifesta~~ a alegria do seu Espiri
to. Não foi sem razão que, no velório, na Igreja Presbiteriana Inde
pendente, na Rua Princeza Isabel, em Fortaleza, Ceará, os presentes 
cantaram dois hinos de sua predileção: j,'Ohl que belos hinos can
tam lâ no Céu" e .. Manso e bondoso, eis Jesus nos chamando". 

o Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- V, Ex• permite um aparte, s ... 
nadar Almir Pinto? 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- Com o maior prazer, eminente 
Senador. 

O Sr. Mauro Benev/des (PMDB - CE) - Apenas para solidarizar-me 
com V. Ex• nesta homenagem que presta a Dona Dalila Mendonça de Carva
lho, recentemente desaparecida em nosso Estado. E nesta adesão à homena
gem que V. Ex• presta à grande dama, levar a expressão do meu pesar a dois 
dos seus ilustres filhos: o Maestro Eleazar de Carvalho, hoje dirigindo uma 
Orquestra Filarmónica nos Estados Unidos, e o Pro~essor Esaú de Carvalho, 
Professor de Comunicação Social e que exerce a função da Assessoria no Mi
nistério da Educação. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- Registro o aparte de V. Ex• que 
comigo pranteia, nesta hora, neste instante, o falecimento daquela virtuosa 
dama cearense. 

Sr. Presidente, ontem, depois do meu pronunciamento nesta Casa, ao 
chegar ao meu gabinete, encontrei o seguinte râdio: 

Exm• Sr. 
Senador Almir Pinto 
Brasfiia- DF 

Apesar conhecer necessidade sua permanência Brasília virtude 
pleito restantes componentes Mesa Câmara, tenho satisfação 
convidá-lo Seminário patrocinado FACIC ET Assembl6ia Legislati
va próximo dia 12 VG para discutir meios urgentes ET adequados 
enfrentar calamidade climática, pleiteando-se Governo União~ re· 
cursos necessários amparo prOprictârios e trabalhadores rurais bem 
como defesa pccuãria local, que, a falta de água, pastos c: rações 
protêicas, está ameaçada dizimação, com graves repercussões eco~ 

nomia Estado. Encontro contaram com participação Governador, 
Deputados, Prefeitos e empresários, sendo relevante sua presença 
como mandatário povo no Congresso Nacional. Onde poderá forta
lecer sugestões demais lideranças sentido conseguir aUxílio financei
ro imediato Gov~rno Federal, a fim impedir espraiamento grave cri
se .económico-social ameaça Nordeste. 

Saudações, 
João Luiz Ramalho de Oliveira, Presidente da F AC!C. 

Este râdio, Sr. Presidente e Srs. Senadores, nada mais vem do que confir
mar aquilo tudo que ontem disse nesta Casa, a respeito da situação angus
tiante por que passa o povo do Nordeste, do Polfgono das Secas, principal~ 
mente do meu Estado. Como o Senador Mauro Benevides citou no seu pro~ 
nunciamento, logo após o nosso modesto discurso, vârias cidades já tinham 
sido invadidas por ondas de flagelal:c,_~ famintos atrás de alimentação. 

Mas, Sr. Presidente, deixando de iado esta parte da alimentação e da á
gua para o ser humano, eu devo lembrar que uma das sugestões levadas ao Sr. 
Ministro da Secretaria de Planejamento, e ao Sr. Ministro do Interior, Mário 
Andreazza, foi que se deveria diante da situação que atravessa o N ardeste, o 
Cearã, que tem uma boa pecuária leiteira, e que se vê a braços com a dificul
dade da falta d'água e de alimento, eles pediram e endereçaram esse apelo, 
este pleito a S. Ex• o Sr. Ministro Delflm Netto, para que estudasse a maneira 
de serem financiadOs os transportes de animais para outros Estados, a fim de 
que a pecuária possa, em parte, ser salva. 

Seria uma sugestão~ Sr. Presidente, porque nós sabemos que o Ceará per
to do Maranhão- se bem que o Maranhão também não ofereça, a esta altu
ra, boas condições, porque parece que a estiagem é de uma maneira geral, in
clusive aqui, o Distrito Federal está com chuvas escassas- mas, de qualquer 
forma, os pecuaristas do Ceará têm ligações de amizade, de parentesco com 
fazendeiros maranhenses, piauienses, e queriam um determinado financia
mento para transportar uma certa parte do gado leiteiro, ou mesmo do gado 
db corte, para salvar-se de uma situação que parece aflitiva para todos os pe
cuaristas cearenses. 

Deixo, Sr. Presidente; este apelo dos pecuaristas do Ceará, a S. Ex• o Sr. 
Ministro Delfim Netto, para que ele, compreendendo a gravidade do assunto, 
dê aquilo que -na verdade é pleiteado. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
José Guiomard --Evandro Carreira- Alberto Silva- Maurício Leite 

- Lomanto Júnior- Luiz Viana - Dirceu Cardoso - Moacyr Dalla -
Amaral Peixoto -Nelson Carneiro- Roberto Saturnino -Itamar Franco 
- Tancredo Neves- Orestes Quércia- Henrique Santillo- Benedito Ca
nelas- José Fragelli- Evelâsio Vieira- Jaison Barreto- Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está finda a hora do Expedien
te. Passa-se à 

sa.) 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n,., 175? de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n• I.Z67, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Nova Era (MG) a elevar em Cr$ 19.132.400,00 (dozenove mi
lhões, cento e trinta e dois mil e quatrocentos cruzeiros), o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.268 e 1.269, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; e 
- de Municfpios, faVOrãvel. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

11 o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 175, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Era (MG) a elevar em 
Cr$ 19-132.400,00 (dezenove milhões, cento e trinta e dois mil e qua
trocentos cruzeiros), o montante de sua divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Nova Era, nos iermos do Art. 29 da 

Resolução n• 93, de i l de outubro de 1976, do Senado Federal autorizada a 
elevar em CrS 19.132.400,00 (dezenove milhões, cento e trinta e dois mil e 
quatrocentos cruzeiros}, o montante de sua dívida consolidada interna, a fim 
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de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econô
mica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação, destinado à construção de 100 unidades habi
tacionais de interesse Social e à execução das obras de infra-estrutura neces
sárias, 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 (Passos Pôrto) - Item l: 

Votação, em turno único, do Requerimento n'~ 483, de 1980, do 
Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do discurso de saudação do Ministro da Marinha, 
Almirante Maximiano Fonseca, em nome do Exército c Marinha, 
na solenidade do .. Dia do Aviador" e do agradecimento do Minis
tro da Aeronáutica, Brigadeiro D~lio Jardim de Mattos. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar·se como estão. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição. 

E a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: 

Esta é a íntegra do pronunciamento do Ministro da Marinha, Almirante 
Maximiniano da Fonseca. --

.. Muito honrado pela delegação do Exm9 Sr. Ministro Walter Pires de 
Carvalho e Albuquerque, cabe-me o privilégio de, cm nome do Exército e da 
própria Marinha, aqui representados por seus respectivos Ministros e todos 
oficias-generais servindo na ârea, saudar nossa valorosa Força Aérea no Dia 
do Aviador, quando, juntamente conosco, toda a nação brasileira reverencia 
os bravos companheiros, dignos sucessores de Santos Dumont. 

A data em que rememoramos o feito do brasileiro Alberto Santos Du· 
mont, que hã 74 anos realizou o primeiro vôo de um objeto mais pesado que 
o ar, aumenta extraordinariamente de significação quando atentamos para o 
que vem representando a aviação para o progresso da humanidade e, particu· 
la~mente, para o desenvolvimento do Brasil. 

Criada em 1941, teve a FAB como seu núcleo inicial a fusão da Aviação 
Militar e da Aviação Naval, tendo desde seu nascimento, não só mantido as 
tradições de pioneirismo da Aviação Militar c Aviação Naval, mas também 
expandido a notável obra de integração nacional através do ar, que em 1931 
foi iniciada pelo Correio Aéreo Militar. Assim, desde seus primeiros dias, a 
F AB conquistou o respeito e o reconhecimento do povo brasileiro pelo muito 
que vem fazendo no atendimento e assistência a necessitados segmentos de 
nossa sociedade, nos mais longínquos rincões da Pátria. Seus serviços cm prol 
do desenvolvimento do Brasil não estão, entretanto,limitados a essa expressi
va contribuição para integração nacional. Com efeito, criou o ITA e o CTA, 
que constituíram um marco decisivo ao desenvolvimento tecnológico doBra
sil, criou uma pujante indústria aeronáutica que, para nosso orgulho, hoje 
goza de elevado conceito internacional; vem promovendo} tada vez mais o 
desenvolvimento de nossos aeroportos e a segurança de vôo em nossas rotas 
aéreas. 

Conforme dissemos, a F AB, desde o seu nascimento, soube continuar e 
ampliar, no campo do desenvolvimento e da integração nacional, as tradições 
das armas aéreas do Exército e da Marinha, que lhe deram origem, mas num 
sentido figurado, sendo ainda uma criança de tenra idade, que não completa
ra ainda quatro anos, honrou e dignificou a bandeira do Brasil nos céus da 
Itália com o sangue de muitos de seus brilhantes elementos na luta contra o 
nazismo, incorporando, assim, muito cedo, às tradições herdadas, aquela de 
maior significação para uma forÇa armada: o seu valor militar. 

Pelo que acabamos de mencionar podemos afirmar com segurança que, 
apesar de muito jovem, nossa Força Aéreajã possui tradições que constituem 
justo motivo de orgulho, não apenas para aqueles que têm a honra de fazer 
parte de seus quadros, mas, na realidade, para todos os brasileiros. 

O Brasil ê uma Nação pacifica, fruto da própria !ndole do seu povo, o 
que é comprovado pelo fato de tal sentimento estar expresso em nossa pró
pria ConstitUição; entretanto, particularmente considerando o mundo con
turbado em ·que hoje vivemos, deve, mais do que nunca, estar pronto para de
fender sua soberania em caso de ameaça externa; -e-SU8S1nstituições cristãs e 
democráticas no caso de ameaças internas. Essas tarefas são a essência da 
missão constitucional das Forças Armadas, e nós, do Exército e da Marinha, 
somos felizes em termos ao nosso lado, ombro a ombro, uma arma aérea tão 
valorosa que, embora jovem, jâ é tão rica de tradições. 

Para fazer fa-Ce ao problema externo, ê fundamental que as Forças Ar
madas procurem adestrar-se e equipar-se convenientemente para poder 
enfrentâ·lo, quando e onde for necessário; assim sertdo, se por um lado a exi-

güidade de recursos para desenvolvimento de nosso imenso potencial huma· 
no·e material ainda não tenha permitido.canalizar para as Forças Armadas o 
que seria necessário para dimensioná-las de acordo com a grandeza do Brasil; 
por outro lado tal deficiência é em parte compensada por um esforço re
dobrado para mantê-las adestradas, inclusive e principalmente para ações 
conjuntas, fator essencial de sucesso numa guerra modema, sendo tal esforço 
muito facilitado pelo Pom entendimento e mútua compreensão dos proble
mas existentes. nos seus altos escalões de comando. 

Quanto ao problema interno, o fator primordial não reside no material, 
mas na total união, irrestrita camaradagem e mútua consideração, fatores es
ses que, mais do que nunca, reinam entre nossas Forças Armadas; pode, por
tanto, o povo brasileiro estar tranqUilo pois suas Forças Armadas saberão as
segurar a ordem interna, garantindo plenamente o processo de redemocrati
zação da Nação, prometida pelo Presidente Figueiredo, processo esse cuja 
efetiva exist~ncia alguns, incompreensivelmente, procuram negar e outros, o 
que é mais grave, procuram tumultuar ou, em vão, impedir, não hesitando 
com esse propósito de se utilizar até de bárbaros atos de terrorismo, condena
dos veementemente por todos os bons brasileiros. 

Companheiros do ar. 
Irmãos quando se cumprimentam. abraçam-se longamen~. Viemo$ da 

imensidão dos oceanos e do verde de todas nossas paragens trazer Par:a ó alto 
este abraço, ternamente adequado àqueles que nos protegem e trazem de 
cima novas esperanças, fortemente adequado àqueles que a cada dificuldade 
renovam suas forças para supcrâ-las, e longamente adequado àqueles que se 
orientam sempre pelos mais altos interesses da Pátria. 

O respeito, a amizade e a admiração do Exército e da Marinha. 
Salve a Força Aérea Brasileira." 

A íntegra do discurso do Ministro Délio Jardim de Mattos, da Aeronáu-· 
tica, é a seguinte: 

..Com a clareza de quem conhece e a bondade que emociona, V. Ex• fala 
da Força Aêrea c de seus feitos. 

Por entre palavras repletas de compreensão, vimos emergir momentos 
significativos de uma jovem história, nascida no calor dos combates e reve
renciada no coração dos continuadores. 

Se o passado nos honra, o presente os desafia, pois este é o nosso tempo 
de fazer, a nossa parte na missão. 

Somos, hoje, diante da nação brasileira, vozes solidârias de uma grande 
promessa, que formulada pelo Exm~ Sr. Presidente da República, cm seu dis
curso de posse, representa o sonho comum da sociedade brasileira: 

"Hei de fazer deste País uma democracia." 
Tudo hâ de ser feito nesse sentido, tudo mais torna-se irrelevante. 
No que poderia ser o ponto frágil de uma democracia, reside a sua maior 

grandeza: a alta consideração para com a individualidade humana. Partindo 
da confiança de que os homens são confiáveis, ela estabelece, por conseqüên
cia, um pacto de responsabilidade solidária, uma corrente sólida de pensa
mento e ação. Os interesses individuais subordinam·se aos interesses coleti
vos, não pela imposição que constrange, mas pela compreensão que liberta. 
Os homens não se sentem livres pela impunidade, mas, antes, pelo respeito 
recíproco. Sabem que serão o que souberem ser, e que os enganos devem ser 
vividos como ensinamentos, porque mais importante 9.ue buscar culpados é 
apontar a saída. 

e, pois, a democracia, acima de uma concepção política, uma profissão 
de fé nq homem e em sua infinita capacidade de renovação. 

Aos radicais brasileiros estas palavras devem soar desconexas, porque 
habitam um mundo próprio de mágoas e ressentimentos, um estranho mundo 
de vencedores e vencidos, onde conviver é sinônimo de dominar, onde o res
peito não ê uma" premissa, mas um acidente. Estes serão vencidos pela vonta
de maior da sociedade brasileira, que busca, em um momento especialíssimo 
da vida nacional, viabilizar as bases de uma democracia estável. Mas, se por 
um lado, o fanatismo de uma minoria radical nos preocupa, não menos preo
cupante é a falta de sensibilidade e, até mesmo, de seriedade observadas, em 
segmentos supostamente responsáveis, no trato de questões fundamentais· 
para o destino da Pâtria. 

O emocionalismo estêril; o apego aos detalhes, em detrimento das ques
tões bãsicas; o personalismo interesseiro, a falta de esppírito público, são res
quícios de épocas sofridamente ultrapassadas, uma incômoda bagagem, de 
grande peso e nenhum valor, que nos cumpre abandonar por palavra e atos. 

É preciso que a euforia deste momento de abertura seja vivida, também, 
com profunda responsabilidade, para que não se perca de vista o objetivo fi
nal. 

O que se pretende, em termos políticos, é criar condições concretas para 
o surgimento de lideranças representativas em todos os campos produtixos 
do Brasil. 
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Contar, para este estágio do processo, com a experiência politica deve
lhos líderes ultrapassados ou com a imaturidade inconseqUente de jovens des
lumbrados com a notoriedade.~ atestar, mais uma vez, o descaso dos brasilei
ros com o seu futuro, o descaso de todos nós com o Brãsil dos nossos filhos. 

Senhores: r , • ·-

Nem sempre as palavras exprimem o que queremos, com a clareza que 
estimamos. 

Gostaríamos, entretanlo, neste dia de festa para a aviação brasileira, pa
ralelamente ao agradecimento sincero aos companheiros da Marinha e do 
Exército, definir uma posição de minha Força Aérea. A promessa do Exrn~ 
Sr. Presidente da República é, para nós, uma voz de comando que prazerosa
rnente recebemos, uma proposta de futuro que encontra respaldo em nosso 
passado e pela qual lutaremos, não só no -campo das idéias como em ações 
que se façam necessárias: 

Muito obrigado." 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 3: 

V atação, em turno único, do Requerimento n9 494, de 1980, do 
Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do pronunciamento feito pelo Ministro de Estado 
do Interior, Mârio Andrcazza, por ocasião do 'lPrimeiro Seminário 
Brasileiros de Estudos de Alternativas de Desenvolvimento dos Mu~ 
nicípios", realizado em Fortaleza. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau~ 

sa.) 
Aprovado. 
Serâ feita a transcrição solicitada. 

S a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: 

ALTERNATIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO 
DOS MUNICIPIOS 

PRONUNCIAMENTO DO MINISTRO MÃRIO DAVID 
ANDREA.ZZA NO "PRIMEIRO SEMII'ÜRIO 

BRASILEIRO DE ESTUDO DE ALTERNATIVAS 
DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNÍC!PIOS" 

Fortaleza, setembro de 1980 
E: com grande satisfação que me dirijo aos participantes deste Encontro, 

cujo tema e preocupação- o estudo de alternativas de desenvolvimento dos 
M unicfpios - considero de grande relevância e oportunidade. 

A anãlise do Temârio jâ testemunha as preocupações de todos os quere
conhecem no Municfpio o lugar de encontro cotidiano entre as reivindicações 
e_ anseios da população e a capacidade e a determinação da sociedade organi~ 
zada em atendê-los e resolvê-los. 

O que aqui se discute parte do exame das causas do enfraquecimento dos 
Municípios para terminar na anâlise das perspectivas dos Municípios como 
participantes no planejamento e na gestão de suas economias locais, passan· 
do pela ampla gama da problemática política, institucíonal, administrativa e 
financeira, com merecida ênfase nos aspectos fundamentais da vida social, em 
termos de educação, saneamento, saúde, meio ambiente, emprego e lazer, 
âreas nas quais o Município tende a ser ainda mais solicitado a responder às 
reivindicações e expectativas de seus habitantes. 

O objetivo básico do Ministério do Interior é promover a melhor distri~ 
buição regional do desenvolvimento brasileiro. E promovê--la principal e 
prioritariamente ·na díniensão social. Procurando a redução da pobreza e de 
suas causas e conseqUências, procurando melhorar a qualidade e as condições 
de vida da população, estamos indo de encontro às m~ma~ reivindicações e 
aos mesmos anseios que se vão manifestar ao nfvel de cada Município, de 
cada cidade, de cada vila, de cada povoado. 

Moradia, âgua, saneamento, meio ambiente, enfrentamento e superação 
de calamidades naturais, proteção ao meio ambiente. problemas urbanos, dos 
mais simples aos mais complexos. esses são os componentes de nosso dia a 
dia. Esses os componentes do dia a dia de todos os que se dedicam à Adminis~ 
tração Municipal. 

Esse nosso campo maior de atuação. E nele é que nos sentimos próximos 
dos senhores, que vivem a problemática do Município brasileiro. 

Dentro dessa orientação, o Minist~rio do Interjor vem envidando todos 
os esforços no sentido de estabelecer um permanente trabalho conjunto com 
os Estados e Municípios. Não nos resta dúvida de que qualquer tentativa de 
promover o desenvolvimento, seja a nível de Brasil, dos Estados ou dos Mu
nicípios, só logrará sucesso se feita mediante estreita conjugação de forças en· 
tre os três níveis de Governo. Isto é particularmente verdadeiro no ·que sere
fere ao desenvolvimento urbano, campo de ação municipal por excelência, c 
uma de nossas maiores responsabilidades. , _ _ · 

A cidade, grande ou pequena, é a caixa de ressonância da situação nacio~ 
nal. Nela é que mais se percebe se a economia do País v~i mal ou vai bem. 
Nela é que se sente o crescimento, o progresso1 mas ê também na cidade que a 
miséria e a pobreza aparecem com maior nitidez. 

As dificuldades que, no momento, o País atravessa podem ser percebidas 
em qualquer de nossas cidades- e, mais facilmente ainda, nas de maior por
te e nas Regiões Metropolitanas. E isto por uma só razão: a maior densidade 
de populaçã_o favorece uma visão mais ampla da pobreza, do subemprego, da 
falta de moradia, de âgua, de esgotos, de transportes, do aumento da violên
cia e da queda da qualidade de vida. 

Frente a este quadro, tantas vezes retratado com ênfase pelo Presidente 
João Figueiredo, a diretriz de conjugação de esforços entre os três níveis de 
governo assume particular relevância. Esta ação solidária está em curso. A 
União tem transferido, sempre que possível, encargos executivos aos Estados 
e aos Municípios. 

Duas leis recentes, com profundas repercussões regionais e locais, consti
tuem um bom exemplo dessa preocupação. 

A primeira delas, um marco no controle do parcelamento do solo urba
no, promulgada em dezembro do ano passado, estabelece regras e normas ge
rais de âmbito nacional a serem complementadas e detalhadas, conforme as 
peculiaridades regionais e locais, pelos Estados e Municípios. A segunda é a 
Lei que dispõe sobre o zoneamento industrial em áreas críticas de poluição. 

O Governo está convencido, também de que essa transferência de encar
gos executivos deve ser acompanhada de outras medidas que habilitem o Es
tado e o Município a se desincumbirem com proficiência desses encargos. 
Para tanto, o Ministério do Interior estã empenhado em apoiar, têonica e fi
nanceiramente, os Estados e Municípios, em sua área de atuação, e em pro
mover a capacitaçã.o de recursos humanos para o planejamento e a execução 
do desenvolvimento regional e urbano. 

Em âmbito mais amplo, a partir do conselho estabelecido no Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Urbano (CNDU), estão sendo desenvolvidos 
estudos que justificam a recomendação de um conjunto de providências con· 
sideradas indispensáveis para enfrentar os problemas urbanos brasileiros. 

Com esse propósito, torna-se necessãria a definição de competências en~ 
tre os GovernoS Federal, Estadual e Municipal, no que tange à matéria ur~ 
banística. De igual forma, quanto à ampliação do volume de recursos finan
ceiros voltados para o desenvolvimento urbano, particularmente pela ade
quãçâõ dõs mecanismos tributários. Também o aperfeiçoamento de instru~ 
mental legal, promovendo a S1,1a revisão, constitui matéria presentemente em 
exame. 

As cidades cresceram. As condições mudaram. Impõe-se, por isso mes
mo, a revisão das competências que estão sendo desempenhadas pelos Mu
nicípios e pelos diferentes órgãos de Governo, de modo a compatibilizar a 
destinação dos recursos com as competências de cada níveL 

Os tributos não devem ser considerados apenas sob a ótíca de fonte de 
receita, mas também, como instrumento de organizaÇão do Município para o 
desenvolvimento. 

Preocupa, igualmente, a divisão dos encargos do Governo com a iniciati
va privada, de modo que o Poder Público não venha a assumir aquelas ações 
que a iniciativa privada esteja capaCitada a realizar. 

De outra parte, impõe-se a criação de legislação, a nfvel federal, que apo
ie o Município em suas ações relativas ao controle do uso do solo, de modo a 
possibilitar que, em carãter preventivo, se possa atuar sobre as possíveis dis
torções que o desenvolvimento do Município possa gerar. 

Tais- medidas; da maior televãncia, provocarão. com certeza, grandes re
percussões e profundos desdobramentos econômlcos, sociais e culturais. 

Cabe entretanto salientar que as dificuldades de natureza económico· 
financeira que atrã.vessain-oS recomendam cautela e prudência na condução 
dos negóciOs dó País. Esta é a razão p"ela qual, no âmbito desses estudos vem 
se estabelecendo escalonainento adequado para a verificação da oportunida
de de aplicação de cada uma das medidas que acabo de mencionar. 

Nos diferentes programas para as Regiõ'Cs Metropolitanas e para as Ci
dades de Porte Médio, as ações do Ministério do Interior jâ ensejaram a ela
boração de perfis, pelos próprios Municípios, envolvendo c:m cerca de 120 ci
dades médias do Pais, a aplicação de recursos da _ordem de 2 bilhões de cru
zeiros, em 1980. Também, em projeto especial, voltado para o fortalecimento 
de Cidades de Porte Médio, com financiamento do Banco Mundialt abran
gendo1 inicialmente 15 Municípios, estão sendo investidos em torno de 10 bi
lhões de cruzeiros, no período de três anos. 

Na área do saneamento básico, a grande preocupação do M:inistêrio do 
Interinr vem sendo a de ampliar, de maneira mais abrangente possível, a ofer~ 
ta de âgua de boa qualidade à população. 
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J â no final do primeiro semestre deste ano, os sistemas de abastecimento 
de água, instalados ou em execução, alcançam 2.334 Municípios, benefician~ 
do cerca de 2.730 localidades. 

O fato de 74% destas localidades terem menos de 5 mil habitantes e, des
tas 45% se localizarem no Norte e no Nordeste, demonstra a preocupação so~ 
cial de que, também nesta ârea, é intensa a atuação dO Ministério do Interior. 

Esta preocupação vai mais longe. O Banco Nacional da Habitação está 
empenhado, com a participação de mais de 100 técnicos de todas as empresas 
estaduais de saneamento, na simplificação e, ·na medida do possível, na pa
dronização dos projetas de abastecimento de água para pequenas comunida
des, de maneira a reduzir, significativamente, o custo final desses serviços 
para o usuário. Mais de seiscentas sugestões relevantes estão. sendo ~xamina» 
das pelo BNH, esperando-se que, através desse processo participativo, possa
mos encontrar formas de atender, com o PLANASA, o maior número de pe
quenos Municípios e localidade, colocando ao alcance dessas populações, es
pecialmente as menos favorecidas, esse serviço público essencial. 

No que se refere à implantação de esgotos_ sanitários, busca-se., atender, 
de um lado, as maiores aglomerações populacionais, onde os riscos são maio
res e, de outro, as cidades que, por sua localização junto ao litoral ou a cursos 
de âgua, apresentem problemas de poluição danosos aos meios urbanos e ru
ral. 

Ainda neste campo, o Ministério do Interior estâ gestionando para que o 
saneamento básico vofte a integrar as linhas prioritárias de financiamento, 
através do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS). Também, na 
área de saneamento geral e ambiental, as realizações do Departamento Na
cional de Obras de Saneamento (DNOS) em favor dos Municípios e suas po
pulações merecem particular referência. 

No tocante à habitação, é clara a ênfase conferida pelo Ministério do In
terior à dimensão social do desenvolvimento. O cfireito de morar constitui 
uma das aspirações fundamentais do homem. 

Toda a Nação conhece a firme determinação do Presidente João Figuei
redo em proporcionar moradia condigna aos brasileiros que trabalham regu
larmente. Neste momento, cerca de SOO mil casas estão sendo construídas nos 
Municípios do Pafs, Çleneficiando perto de 3 milhões de brasileiros. 

Entre os novos programas lançados pelo Governo Federal, o Programa 
de Erradicação de Submoradias (PROMORAR) representa enfoque novo no 
trato dos problemas habitacionais da população de baixa renda localizada em 
assentamentos subnormais. 

Os objetivos desse programa superam o simples fornecimento do abrigo, 
visando à melhoria das condições gerais de vida das coletividades mais 
pobres. Cerca de 270 mil farnflias, em mais de 100 Municípios brasileiros, já 
estão sendo beneficiadas pelo PROMORAR, desde a sua criação, no início 
do Governo do Presidente João Figueiredo. 

Cabe aqui mencionar os resultados que o BNH jâ vem obtendo com a 
maior participação dos Municípios, como Agentes Promotores de empreen
dimentos habitacionais, capacitados, portanto, a desenvolverem uma ati vida
de mais intensa na área habitacional. Também o Projeto CURA, projeto es
sencialmente municipal, vem sendo dinamizado, visando à melhoria dos equi
pamentos e serviços no âmbito dos Municfpios. 

A preocupação em apoiar o fortalecimento dos Municfpios, atendendo 
às suas populações e buscando soluções para os problemas que assoberbam o 
dia a dia dos administradores, decorre do interesse do Governo Federal, em 
construir novo patamar de desenvolvimento económico e social para as co
munidades, particularmente do interiOr do País. 

Entretanto, todos sabemos que muito mais deve ser feito. Que muito 
mais pode ser feito. 

E para que isso seja possível, a colaboração dos próprios Municípios é 
indispensável. A cada passo, é necessário ,que os Municípios formulem as 
suas propostas concretas em todas as dimensões. Que se unam, não apenas 
nas grandes reivindicações de caráter institucional- certamente importantes 
- mas, também, na obtenção de consenso sobre planos e programas priori
tários, ao nível de cada ~flliiicípio ou de conjuntos de Municfpios. 

Muitos são os projetes cuja execução é mais económica em escala maior 
do que a permitida pelo tamanho económico de apenas um Município. Hã 
obras e serviços que Podem atender os interesses de Municípios de determina
da área ou microrregião a custo muito inferior do que aquele que seria neces
sãrio para atendimentos individualiZados. 

Pelo caminho da união, buscando o apoio dos Estados e do Governo Fe
deral, sem perder sua autonomia, ao contrário, fortalecendo-a pelo aumento 
de sua própria capacidade de realizar diretamente, os Municípios podem vir a 
resolver muitos dos problemas que hoje enfrentam. 

Já existem experiências deste tipo em aplicação no Brasil. E os resultados 
têm sido bastante satisfatórios. Esse tipo de ação conjunta gera, claro estâ, di
ficuldades que lhe são pr-êpria-s-,-pcri:m,-difwu.ldades---s-u-J')eráveis-,- quando--se 

tem em mente o muito que se pode conseguir com esse tipo de colaboração 
recíproca. 

Sabemos perfeitamente que esse caminho lião pode ser aplicado a toda a 
gama de problemas com que se defrontam os Municípios, e que o conjunto de 
ações está vinculado a cada região, de acordo com as suas caracterfsttcas pró
prias. Todavia, parece-nos que esta alternativa deve ser levada em conta entre 
as ações para o desenvolvimento dos Municípios que este Conclave se propõe 
a estudar. 

Acreditamos que, colocando sob enfoque .esta linha de pensamento, ou 
pelo exame de ampla variedade de temas que os senhores se propõ~m a deba
te, este Primeiro Seminário representa importante passo para o maiOr fortale
cimento dos Governos Municipais. 

Sintetizando as idéias gerais sobre os problemas urbanos no Brasil, gos
taríamos de mencionar as seguintes constataÇões do Ministério do Interior, 
através do Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano (CNDU): 

1. a ocorrência de um processo de urbanização rápido e con
centrado que tem contribuído para o agravamento dos dese
quilíbrios regionais e proVocado alterações na estrutura interna das 
cidades; 

2. a dificuldade do poder público em acompanhar o crescimen
to urbano rãpido, manifestada através da carência de equipamentos 
e serviços urbanos, bem como pelo desordenado processo de ocu
pação do solo; 

3. o fato de que essa dificuldade decorre, em grande parte, da 
insuficiência do inStrumental jurídico-tributário disponível, que não 
acompanhou as profundas transformações _da realidade urbana, 
principalinente no que dis respeito ao uso do solo urbano; 

4. a urgência de aperfeiço~r o instrumental jurídico através de 
modificações na legislação exisiente, da instituição de novos instru
mentos e da proposição de uma lei de desenvolvimento urbano que, 
a nível nacional, consolide os vârios aspectos da problemática urba
na. 

Considerou, ainda, o CNDU a necessidade de consenso sobre os seguin
tes pontos: 

a) definição de competências entre as três esferas de governo no 
que tange a matéria urbanística; 

h) ampliação do volume de recursos financeiros voltados para o 
desenvolvimento urbano, inclusive através da adequação dos meca
nismos tributários; 

c) aperfeiçoamento do instrumental legal, promovendo suare
visão e criando legislação específica so~ matéria urbanfstica. 

Como encaminhamento à solução deStes problemas, o CNDU recomen
dou: 

I - Com relação à Competência: 
1) que a competência de cada nfvel de governo em matéria ur· 

banfstica compreenda não só a de planejar e legislar, como a de exe
c~tar e operar serviços públicos, de forma a tornar compatíveis en
cargos e recursos fmanceiros; 

2) que a competência em matéria urbanística seja compartilha
da entre os três níveis de governo ficanJo: 

- a da União, circunscrita aos aspectos de interesse geral, na
cional ou macrorregional, cabendo-lhe a definição da política e das 
diretrizes ii.acionais de ordenamento do território, bem como a 
edição de normas gerais de direito urbano que tenham desdobra
mento a nível estadual e municipal. 

- a doS Estados, circunscrita aos aspectos onde predomine o 
interesse regional, cabendo-lhes observar a orientação federal na de
finição da política e das diretrizCs estaduais de desenvolvimento ur
bano, bem como na edição de normas complementares; e 

-a dos Municfpios, abrangendo os aspectos de interesse local, 
cabendo-lhes observar a orientação federal e estadual na definição 
da política e das diretrizes municipais de desenvolvimento urbano, 
bem como na edição de normas complementares. 

Esta proposta de definição de competência não exclui, evidentemente, a 
participação do Município, seja no encaminhamento de matE:rias relativas à 
formulação da política de desenvolvimento urbano, seja mediante asso
ciações muniCipais, voltadas para a solução de seus problemas de interesse 
comum. 

II - Com relação à Tributação e Recursos Financeiros, reco
mendou, ainda, o CNDU: 

- que os tributos sejam considerados não só como fontes de 
receita mas, também, como instrumentos de ordenamento territo

- ---ria} -e-urba-n-o-e -de-justiça -s-ocial;--
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-que as medidas adotadas para reduzir a carência de recursos 
financeiros estejam, símultaneamente, voltadas para: ampliação do 
volume de recursos disponiveis, redistribu_ição dos recursos existen
tes, racionalização das despesas, melhoria da gestão dos recurf!os, 
reordenamento e disciplinamento da economia regional e urbana, 
alêm da divisão de encargos do Governo com a iniciativa privada; 

- que a criação de novos tributos, como os impostos de valori
zação imobiliária~ solo criado e de localização metropolitana, visem 
ao fortalecimento da receita municipal; 

- que os mecanismos de melhoria da gestão administrativa se
jam adequadamente identificados, tanto no que se refere à aplicação 
coordenada de recursos federais, estaduais e municipais em ãreas 
urbanas, como à intensificação da assistência técnica aos Municf
pios, além da melhoria da mâquina arrecadadora, compreendendo 
procedimentos relativos à atualização da planta de valores e ao apri
moramento de cadastros imobiliários, de atividades, de pessoas físi
cas e jurídicas; 

- que a polftica de concessão de financiamento e incentívos 
seja orientada no sentido de que funcione como instrumento de 
reordenamento e discipiinamento da economia regional e urbana, 
vinculando-se aos objetivos específicos da política regional e urbana 
e ajustando-se aos instrumentos tributários; 

- que os esforçOs do poder público e da iniciativa privada se
jam conjugados, levando os empresários a assumir parcela dos cus
tos indiretos de sua localização ou transferindo a -construção e ope
ração de equipamentos urbanos rentáveis nos quais hoje o Poder 
Público está investindo. 

III - Com relação ao Instrumental Legal, manifestou, tam
bêm, o CND U o seguinte entendimento: 

I) que seja adotado o conceito de propriedade imobiliâria urba
na onde a faculdade de·usar, gozar e dispor de um imóvel urbano, 
ou a restrição de fazê-lo, decorra da função social da propriedade 
em relação ao meio urb:;mo; 

2) que as medidas a dotadas para adequar o instrumental legal à 
realidade urbana, mediante modificações parciais na legislação exis
tente, através da criação de instrumentos novos e proposição de 
uma lei de desenvolvimento urbano, visem sempre a uma atuação 
mais efetiva do poder público no processo de control~ do uso do 
solo urbano, sugerindo o CNDU, para tanto, que seja analisada a 
viabilidade de modificar a legislação existente. 

Assim, no que se refere ao Código Civil, çom vistas a: 

- aperfeiçoar a noção de que o direito de construir não ê ne
cessariamente inerente ao direito de propriedade; 

-estabelecer nova$ formas de regulamentar o direito de cons
truir (solo criado, entre outros); 

, - ampliar o direito de vizinhança, no sentido de que a popu-
lação venha a participar, inclusive, do processo de ordenação urba-
na; 

- definir novas formas de compensação a propriedades inter
ditas à construção. 

Quanto ao Instituto da Desapropriação, o CNDU julga necessârio o es
tudo dos seguintes pontos: 

- redefinição dos casos em que será permitida a transferência 
de imóveis expropriados a terceiros; 

- alteração do crit~io de fixação do valor da indenização e 
proposição de formas alternativas de seu pagamento; 

- emprego da desapropriação para reserva de terras com vis
tas ao desenvolvimento urbano. 

De igual forma, preocupa ao Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Urbano a identificação de matêrias afins com o: interesse urbanístico, 
destacando-se as referentes ao Estatuto da Terra, Cl$di,go de Águas, Código 
de Minas, Código Florestal, Código Brasileiro do Ar, legislação do patrimó
nio histórico e artístico, proteção ambientil, proteção d~ áreas especiais (ae
roportos, barragens, etc.) e uso industrial em âreas críticas de poluição. 

No tocante à criação de Instrumentos Legais novos, considerou o 
CND U a necessidade de examinar os aspectos liga~os a: 

-direito de preferência, com objetivo de propiciar f!laior con
trole de valorização de terrenos urbanos e favorecer a aquisição, por 
parte do Poder Público~ de terrenos destinados à urbanização de 
âreas prioritârias; 

- edificação compulsória, como meio de induzir a ocupação 
de terrenos não-utilizados no meio urbano; 

-elaboração de uma lei de desenvolvimento urbano, de âmbi
to nacional, contendo os procedimentos e instrumentos de ordena
mento do território, bem como normas gerais de direito urbano. 

Para implementação dessas providências, a rri.atêria encontra-se em estu· 
do, com vistas à organização de Grupos de Trabalho específicos para cada 
um desses assuntos. 

Verifica-se, assim, o profundo empenho do Governo do Presidente João 
Figueíredo em proceder a tratamento integrado dessas questões, oferecendo 
soluções adequadas que venham a possibilitar o almejado fortalecimento dos 
Municípios brasileiros. 

Congratulo~me cOm este esforço da Associação dos Prefeitos do Estado 
do Cearâ pela iniciativa deste Ericoiltro. Congratulo-me, igualmente, com as 
Comissões Organizadoras e com todos os participantes, na certeza de que o 
fruto maior desta reunião serâ o de termos, nas discussões dos grandes 
problemas nacionais, a participação dos Municfpios como interlocutores fir
mes e conscientes na def~a dos ~nseios das Jl'}Unicipalidades e, mais que isso, 
participando ativamente, na busca solidária das soluções que interessam a 
toda a Nação brasileira. 

Aproveito esta feliz oportunidade para sugerir o debate das idéias aqui 
apresentadas, de modo a aperfeiçoâ-las, estando o Ministl:rio do Interior em
penhado em conhecer as contribuições que naturalmente surgirão deste Semi
nário. 

Essa maior participação municipal, esse fOrtalecimento do papel da co
munidade na condução dos seus destinos serâ, certamente, elen· ·;;v funda
mental para a consolidação e o aperfeiçoamento da democracia ;':l ~c estamos 
construindo no Brasil. Democracia que encontra a sua autenticiG_--:.de quanto 
mais profundamente enraizada nas convicções. de cada uma das municipali
dades brasileiras, quanto mais representativa dos sentimentos c dos anseios 
do homem brasileiro. 

Muito Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 4: 

Votação, em turno único, do-Requerimento n.., 529, de 1980, do 
Senador Nelson Carneiro, solicitando a retirada, em carãter defini
tiVo, do Projeto de Lei do Senado n9 l 19, de 1980, de sua autoria, 
que dispõC sobre funções consideradas como atividades dos empre
gados, vendedores, viajantes ou pracistas. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 5: 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
207, de 1979, do Senador Jorge Ka!ume, que autoriza o Ministério 
da Educação e Cultura, através do Conselho Federal de Educação, 
a incluir, nos currículos dos estabelecimentos de ensino de I• e 2• 
graus e superior, estudo sobre as vidas do Coronel José Plácido de 
Castro e do Marechal-do-Ar Eduardo Gomes, tendo 

PARECERES, sob n•s 866 e 867, de !980, das Comissões: 
- de Constitulçílo e Justi~a, pela constitucionalidade, juridicí

dade e, no mC:rito, contrário, com voto vencido, em separado, do Se
nador Aderbaf Jurema; e 

- de Educaçio e Cultural, favorâvel. 

Em votação o projeto, em primeiro turno. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como se acham. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matêria voltarã oportunamente à Ordem do Dia para o segundo turno 

regimental. 

E o seguinte o projeto aprowuio 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 207, DE 1979 

Autoriza o Ministério da EducAção e Cultura, através do Const· 
lho Federal de Educaçao, a incluir nos curriculos dos estabelecimentos 
de ensino de ]9 e 2P Graus e Superior estudo sobre as vidas do Coronel 
~José P/dcido de Castro e do Marechal-do-Ar Eduardo Gomes. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• Fica o Conselho Federal de Educação autorizado a incluir no 

núcleo comum obrigatório, em âmbito nacional, nos estabelecii""entos de en~ 
sino de 1 ~e 29 Graus e Superior estudo sobre as vidas do Corone· .,sé Plácido 
de Castro e do Marechal-do-Ar Eduardo Gomes. 
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Art. 2~" Esta Lei entra cm vigor na data da sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 6: 

Discussão, em turno suplementar, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 12, de 1979 (n' 12/79, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do acordo entre o Governo da RePública Federativa 
do Brasil e o Governo Militar Federal da República Federal da Ni· 
géria sobre serviços aéreos entre seus respectivos territórios e além, 
concluído em Brasília, a 10 de janeiro de 1979, tendo 

PARECER, sob n• 1.220, de 1980, da Comissão: 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

Em discussão o substitutivo, em turno suplementar. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, o substitutivo ê dado como defmitivamcnte apro

vado, nos termos do art. 318 do Regimento Interno. 
A matêria voltarâ à Câmara dos Deputados. 

E o seguinte o substitutivo aprovado: 

Redaçilo do vencido para o turno suplementar do Substitutiro do 
Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n• 12, de 1979 (n' 12/79, na 
Câmara dos Deputados, que aprova o texto do Acordo entre o Gol'erno 
da República Federativa do Brasil e o Governo Militar Federal daRe
pública Federal da Nigéria sobre Serviços Aéreos entre seus respecti
l'OS Territórios e além, conclaldo em Brasil ia, a 10 de janeiro de 1979. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I' É aprovado 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 TerritÓrios e além, con
cluido cm Brasflia, a lO de janeiro de 1979. 

Parâgrafo único. Quaisquer atos de que possam resultar revisão do 
Acordo, de que trata este artigo, ficarão sujeitos à aprOvação do Congresso 
Nacional. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 7: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'? 
364, de 1979, do Senador Lomanto Júnior, que institui o "Dia Na· 
cional do Psicólogo", tendo 

PARECERES, sob n•s 855 c 856, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade e; 
- de Educaçio e Cultura, favorável. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria voltará oportunamente à Ordem do dia, para o segundo turno 

regimental. 

E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 364, DE 1979 

Institui o uDia NacioiUII do Psicdlogo" 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I'~ Fica instituído o "Dia Nacional do Psicólogo", a ser comemo~ 

rado no dia 27 de agosto de todos os anos. 
Art. 29 Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Passos P,ôrto)- Está esgotada a matêria cons
tante da Ordem do Dia. }:iâ oradores inscritos. 

Concedo a palavra. ao nobre Lfdcr da Maioria, Senador Nilo Coelho. 

O SR. NILO COELHO (PDS- PE. Como Líder, lê o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Assumo a Liderança do Partido e do Governo, no Senado, atento à 
grande responsabilidade que o atual momento histórico está a exigir de todos 
nós. 

Recebo a confiança do Governo e dos meus companheiros de Bancada 
como honrosa e desafiante incumbência, cujo desempenho espero' manter à 
altura da elevada tradição desta Casa. 

Trata-se, na verdade, de liderar uma Bancada de Líderes. Aqui estão ex
Governadores, ex-Ministros, parlamentares experientes e homens públicos 
notáveis em todos os setores da vida política e administrativa do País. 

O meu predecessor, o nosso Presidente, Senador Jarbas Passarinho, é 
bem um exemplo disso. Governador do Pará, Ministro da Educação, Minis
tro do Trabalho, culto e talentoso, orador vibrante e combativo, cumprc.me 
sucedê-lo e tentar substitui-lo, esperança que alimento na certeza de que cada 
colega serâ um seguro conselheiro nas grandes questões que tenhamos de en
frentar. 

Essa tarefa grandiosa exige despreendimento e elevação. Por isso, quero 
decJarar·me, antes de tudo, aberto ao diálogo e à negociação com aqueles que 
integram os diversos partidos políticos nesta Casa. 

A todos convido a no~ colocarmoS, dentro de uma perspectiva ampla, 
ente às matérias sobre as quais devamos opinar e decidir, e que nos conduza a 
uma identificação objetiva da realidade e a uma justa apreciação dos aconte· 
cimentos. 

Essa perspectiva - tão necessária ao político, cuja ação não pode 
restringir·se a particularidades de qualquer espécie, nem desviar~se jamais do 
bem comum- requer uma segura intuição histórica c uma vasta e compreen~ 
siva visão dos problemas que nos afetam, tanto no plano interno como exter
no, em uma sociedade cada vez mais interdependente. 

Hã uma espêcie de convulsão no mundo, desde as bases da famflia atê a 
ordem internacional das coisas. 

As rápidas e profundas mutações políticas, econômicas c socioculturais 
do nosso tempo são certamente um fator de contínua desorganização da so
ciedade, de um generalizado espírito de contestação à ordem tradicional, que 
se transforma, freqiJe.ntemente, numa ameaça à Justiça, à Paz, ao Direito e à 
Liberdade. Esse estado de espírito, gerado na vertigem e na emotividade das 
transformações bruscas, nos leva a sobressaltos e perplexidades, sem que 
mesmo tenhamos o sentido e o alcance das coisas. 

Um eminente colega nosso traduziu discursos e pronunciamentos de 
eminente homem do mundo - o Presidente Vallery Giscard D'Estaing, da 
França. E encontrei lã Giscard, nesse trabalho do nosso vibrante e sempre 
lembrado Líder e companheiro que honra esta Casa e a cultura deste País, o 
senador Paulo Brossard. Ele diz numa tradução magnífica: 

.. Os fatos políticos mudam tão depressa", na lúcida observação de Gis
card D'Estaing, ••que as palavras não chegam a alcançâ·los". Esse ê o sinal da 
hora que atravessamos. 

Elabora·se, com certeza, um universo novo cujas coordenadas não são 
fãceis de prever a essa espêcie de abalos sociais generalizados que readaptam 
camadas secularmente sedimentadas. Não escampam sequer valores espiri· 
tuais tradicionalmente aceitos. A cultura busca novas formas de expressão e 
novos valores em que se firmar. Todos procuram novos caminhos e dificil pa· 
recc encontrâ·los. 

Expressões mais fortes, nesse contexto, são a onda de violência urbana, 
que intranqüiliza a vida do cidadão, e o terrorismo que desafia o próprio po
der do Estado e ameaça destruir a harmônica conviveztcia dos povos, sem 
sujeitar·se a qualquer ordem, a qualquer princípio e a qualquer sentimento de 
humanidade. 

Acrescentem-se a isso as grandes crises, no plano político e econômico, e 
teremos o mundo em que vivemos numa hora difícil da História, e em cuja 
perspectiva se coloca o nosso País, como parte integrante desse quadro, mas 
longe de fenômenos naturais que assolam muitas regiões de mundo e, tam .. 
bém, ao abrigo das convulsões sociais que sacodem vârios países, perspectiva 
essa que não podemos deixar de ter em vista, no esforço de solução de nossos 
problemas. 

A crise energética desorganiza a economia mundial, abalando profunda .. 
mente as ecóhomias nacionais, ao mesmo tempo em que agrava os problemas 
sociais do desemprego, da subalimentação e da fome, gerando insastifações e 
indefinições políticas e dificultando o justo anseio de desenvolvimento dos 
povos. 

Mesmo os países desenvolvidos são fustigados pela inflação, pela reces .. 
são e pelo desemprego. 

~esse o quadro maior que temos em vista, dentro do qual, nós, os polfti .. 
cos, devemos desenvolver, com clarividência, uma ação consciente, sensata, 
objetiva e eficaz. 

Antes de tudo, tal situação deve receber de nós um juízo de valor. Não 
importa quão angustiante seja essa convulsão. A I:Iistória provará que ela foi, 
em última anâlise, apenas um desafio à grandeza do homem, deste homem 
que é, ele mesmo, a história viva, em marcha ascendente, e que terâ sempre: 
forças para, das ruínas de um momento, construir a cidade nova do· futuro. 

A }:fistória não passa nem se retrai, mas avança e se enriquece cada dia, 
porque ela é a exemplo do ho!llem, perenidade, superação, acervo de expe
riência e de realizações. 
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É à luz deste entendimento e dentro deste quadro que deve ser encarado 
o esforço brasileiro, "Q.a hora presente, em busca de um caminho que nos leve 
nãc:> só a conviver com as dificuldades do mundo atual, mas a superã-las. De
vemos forjar, por outro lado, nuni lrabalho diuturno, que exige a compreen
são e a participação de todos os cidadãos, instituições maiS sólidas e mais es
tãveis, inspiradas no ideal democrãtico, e com uma económia que nos torne 
menos dependentes de fatores externos e sempre preocupados com a cons
trução de uma sociedade mais justa e_ mais livre. 

Dotados de uma vocação democrãtica e de uma indiscutível formação 
humanística, não foi outro o ideal que nos norteou, ao longo de nossa His
tória, como povo e cOmo Estado Soberano, a despeito de todos· os obstãculos 
que tivemos·e que temos de transpor. 

Prova disso é a sociedade pluralista de hoje que fomoS: capazes de cons
truir e que e:, no testemunho de Sua Santidade, o Papa João Paulo II, 41UID si
nal de realidade extraordinariamente rica de forças humanas, intelectuais e 
sociais, que o Brasil representa no mundo inteiro". 

t dentro deste caminho, nem sempre fácil, que se deve compreender a 
fase certamente difícil, mas benéfica e salutar, que se iniciou com a Revolução 
de Março de 1964 e seus grandes objctivos de manutenção do regime demo
crático, de modernização da sociedade brasileira, de desenvolvimento econô
mico e social. 

Houve, é certo, obstãculos e retrocessos, mas o ideal primeiro permane
ceu firme, e aqueles objetivos vêm sendo alcançados para satisfação de todos 
nós do Governo. Não hã dúvida que hã, hoje, um processo ascendente e irre
versível de modernização da sociedade, de fortalecimento da economia nacio
nal, com suas alternativas diante das grandes crises mundiais, como é, agora, 
o caso da crise energética, do aperfeiçoamento dos instrumentos de assistên
cia e promoção sociais, de maior confiança da Nação em transpor todas as 
barreiras que possam, de algum modo, impedir o seu desenvolvimento. 

Somos, agora, a oitava economia do Mundo Livre, e nossa presença é 
considerada e tem peso no concerto das nações. 

Testemunhei pessoalmente, agora em dezembro, a quase unanimidade 
das expectativas reinantes do mundo em torno do Brasil. Num conclave das 
Nações Unidas, que se reunia em Nova Iorque, onde representantes os mais 
categorizados de várias dezenas de países - inclusive de países que alcança
ram altos níveis de progresso econômico c de equilíbrio financeiro - chegou
se à conclusão, depois de muitos confrontos e sérias estimativas, de que nós 
somos aquele, dentre os que mais o sejam, melhor dotados para criar, usu
fruir e legar a riqueza conquistando novos estágios em termos de produção, 
de progresso em geral e de bem-estar da nossa gente. 

No campo político, o processo de aperfeiçoamento da democracia reflete 
a firme disposição de construir no Brasil um regime estável atravês da lúcida 
ação polftica do Presidente João Figueiredo. 

Estou certo, Srs. Senadores, de que é esta também a determinação de to· 
dos nós, de tal modo que, dentro de instituições sólidas, possamos realizar, 
como povo e como estado soberano, os nossos anseios de desenvolvimento, 
que é vitalidade política, crescimento econômico social e harmonia do todo. 

Neste sentido chamo, mais uma vez, a atenção de V. Ex•s para aquela 
perspectiva de totalidade que tivemos cm vista dcsdc.o início deste pronuncia
mento. 

Do mesmo modo que é, dentro de uma visão do todo, a nível mundial, 
que se deve entender a vida das nações, é também, dentro dessa mesma ampli
tude de visão, a nível nacional, que devem ser tratados os problemas de urit 
país e que deve ser dirigido o seu esforço de desenvolvimento. 

Sei, por outro lado, que, se o nosso compromisso maior é com a Nação, 
somos, formalmente, representantes dos Estados, segundo dispõe a própria 
Constituição. 

Aqui, os Estados do Norte, do Centro e do Sul, de qualquer região do 
País, comparecem com igualdade de representação e, por conseguinte, com o 
mesmo peso decisório. 

Somos permanentes artífices da Federação, cujo fortalecimento deve ser 
uma constante diretriz das nossas atividades parlamentares. 

Não pode haver um Brasil realmente forte e adequadamente desenvolvi
do se não houver esforço no sentido de corrigir as disparidades regionais, im· 
perativo da consciência nacional e obra de clarividência politica. 

A polftica do tratamento diferenciado com relação às regiões menos fa· 
vorecidas - Norte - No r deste - decorre de uma aguda percepção das ver
dadeiras exigências do desenvolvimento do Pa(s, o qual, ou serã integral e 
harmônica ou não será desenvolvimento, mas mero crescimento descontrola
do, imcompatível com o nosso inabalável sentimento de unidade nacional. 
(Palmas.) 

Srs. Senadores, é desta amplitude de perspectiva que vejo os problemas 
de maneira a mais objetiva, pois ela estimula e cria alternativas para a nego-

ciação e o entendimento. Assim buscarei, nesta Casa, exercer a Liderança do 
Partido do Governo baseado em três pontos fundamentais: a afirmação do 
Poder Legislativo, o· diálogo e a conciliação. 

Procurarei, no exercício da Liderança partidária no Senado, empenhar 
todo o meu esforço no sentido de que se dignifique c se fortaleça, cada vez 
mais, o Poder Legislativo. (Palmas.) 

Tenho a plena convicção de que a independência dos poderes é requisito 
essencial ao seu correto desempenho, e que, em se tratando de Poder Legisla
tivo, suas prerrogativas são pressupostos da sua independência. 

Todavia, entendo que o funcionamento independente dos poderes deve 
ser efetivados sob a ótica da harmon_ia e da recíproca colaboraçãojamais da 
contestação ou da confrontação, segundo a lição clássica e sâbia lição de 
Montesquieu. 

Sou consciente de que a missão com que me distinguiram os membros do 
meu partido, no Senado, não é fâcil, mas sei também que é uma missão esti
mulante para quem almeja poder oferecer o melhor do seu esforço para o 
aperfeiçoamento das instituições políticas e para o bom desempenho do Go
verno, em harmonia perfeita com o Poder Legislativo. 

Uma das qualidades essenciais ao líder é..ser capaz de ajustar-se ao senti
do da História e à realidade concreta. Ao mesmo, tempo, firme e tolerante, 
ele deve ser cioso de suaS posições, mas aberto ao diâlogo e ao entendimento. 
Isso se aplica, com mais propriedade, ao líder dentro do pluripartidarismo 
democrâtico. 

- Disse, certa vez,- o presidente Wilson: "jamais saí de uma reunião de co
missão ou de uma conferência sem haver descoberto, sobre o tema da discus· 
são, novos aspectos que eu não vira antes do debate". E ele tinha condensado 
nestas palavras o que é a essência mesma de uma República Constitucional. E 
segundo o_ grande editorialista da imprensa americana, Schilesinger, "a essên· 
cia da democracia cstã inteiramente no fato de podermos nos consultar uns 
aos outros, e assim não dependemos do que pensa um homem, mas do que to .. 
dos nós pensamos". 

Por isso é que, já desde minhas palavras iniciais, declarei-me aberto ao 
diãlogo e à negociação com os representantes dos partidos de oposição. 

Essa minha atividade não só expressa a minha convicção de que o verda· 
deiro democrata admite a possibilidade de que a razão não esteja com ele, 
sendo, por isso mesmo, receptivo à opinião dos demais, mas tem também o 
sentido de reafmnar a minha crença no pluripartidarismo democrático. 

A democracia, conforme se tem afirmado, necessária e inelutavelmente, 
é um estado de partidos. ~por isso que a contraposição às vezes estabelecida 
entre os partidos potrticos e o Estado não passa, da parte de quem a faz, de 
mal dissimulada inimizade contra a democracia. 

Os partidos são, com efeito, no. Estado dcmocrâtico, não só requisito de 
sua existência, enquanto representam a totalidade dos interesses, mas ainda, 
segundo a concepção moderna, parte integrante do processo governativo, 
verdadeiras expressões de governo. 

Temos de convir que cada povo tem o seu próprio caminho para a demo .. 
cracia. 

O nosso tem sido o da conciliação. E neste aspecto importante da conci .. 
liação politica desejo me inspirar nos exemplos de sabedoria dados pelo 
exemplar homem público nesta Casa, o meu eminente amigo Senador Luis 
Viana, que ao longo de sua brilhante e lúcida atuação parlamentar, em todos 
os momentos decisivos da vida nacional, prestou sempre a melhor contri ... 
buição da sua inteligência. 

A Independência, a Abolição e a República, no século passado, do mes
mo modo que a Revolução de 30, a Redemocratização de 45 e a Revolução de 
64; neste século, foram os mais significativos movimentos cívicos da nossa 
História. Em todos eles, porém, cessadas as emoções do primeiro momento, o 
ideal democrático ressurgiu fortalecido, dentro do genuíno sentido de conci .. 
Iiação nacional. 

Por outro lado, é de nossa índole a harmoniosa convivência do respeito à 
liberdade com a preservação da autoridade, convivência essa indispensável à 
subsistência da democracia. 

A plenitude democrática e o desenvolvimento integral exigem um es
forço que se situa aciina dos partidos, porque reclama a colaboração de todos 
os brasileiros. 

O apelo da nossa liderança política é o da inclusão da nossa melhor gen· 
te, da iniciativa privada, do setor público e da intelectualidade brasileira, no 
esforço de solução dos problemas nacionais e no planejamento dos progra
mas de desenvolvimento. 

O principal papel econômico interno do Governo deve ser o de preparar 
o terreno pata um caminho seguro onde transitem novos homens e novos 
ideais. 
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A minha alma continua impregnada das coisas dR minha região. Nasci e 
cresci na minha distante Petrolina, vendo e ouvindo o correr das águas do 
São Francisco, o decantado Rio da Unidade Nacional. 

Das reminiscências da infância ou desta tribuna no Senado, contemplo a 
pãtria com um mesmo sentimento, o da indestrutível unidade. 

É pois, com elevação de sentimentos e propósitos que espero exercer a 
missão que me foi confiada, Fiel ao meu programa partidário e às diretrizes 
do Governo a que sirvo, aberto à colaboração de todos aqueles que se dispo~ 
nham em qualquer partido, a lutar pelos nossos objetivos maiores. 

Que Deus nos conceda a inspiração e a conduta de estarmos todos à altu
ra do momento histórico que vivemos e das grandes responsabilidades que te
nios perante o Brasil. 

Sou um homem de fê, acredito em Deus, c nesta hora em que, numa casa 
perdida no Nordeste, uma mão sertaneja reza num oratório, vela acesa, cren
te no poder da oração, pedindo pelo acerto de todas as nossas decisões, com a 
ajuda de Deus, tenho certeza, a ãspera caminhada que hoje iniciamos, nós 
venceremos, Srs. Senadores! (Muito bem! Muito bem! Palmas prolongadas. O 
orador é cwrtprimentado.) 

·o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Concedo a palavra como 
Líder, ao nobre Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE. Como Líder. Lê o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Hã muitas fases, na história de um povo, e aos homens públicos cabe es
tar à altura da hora em que as circunstâncias os guindarem às funções de co
mando. 

Quando chegamos ao Congresso Nacional, 1 O anos atrás, colocamos à 
frente da bancada do MDB, na Câmara Federal, a figura do Deputado Pe
droso Horta que, embora frágil c vergastada pelo tempo e a doença, se trans
formaria em força hercúlea, a contagiar seus liderados, num período de 
desbragado obscurantismo e inquestionável totalitarismo. Vindo para o Se
nado Federal, em 1975, veríamos o Senador Franco Montoro assumir os en
cargos da nossa liderança, o qual a exerceria com eficiência e brilho, graças a 
sua conhecida sen.Sibilidde para o político e o social. A partir de 1978, o seu 
substituto, Senador Paulo Brossard, ofereceria momentos da mais alta gran
deza e eloqUência parlamentares, sem dar trégua aos absurdos e desmandos 
governamentais. 

Com tais precedentes a nos servir de exemplo, e a responsabilidade de 
sucedê-lo nos encargos da liderança do nosso Partido, na Casa mais alta do 
Parlamento nacional, é que vimos, perante nossos pares, nos despir de qual
quer veleidade de querermos, hoje ou amanhã,. forçar confrontos ou cotejos 
de atuações, necessariamente diferentes em função do estilo e dos métodos de 
trabalho de cada um. Importante, sim, é assegurarmos a continuidade da 
mesma luta, coerente conosco mesmo e com as tradições do Estado de Per
nambuco, que temos a honr~ de representar no Senado Federal fiel aos 
princípios de Liberdade e Justiça Social, cuja defesa garantiu à oposição bra
sileira, nos últimos pleitos majoritários de 1974 e 1978, maioria substancial de 
votos, dando-nos o respaldo popular que dá legitimidade às posições que os 
de Oposição têm tomado nesta Casa. 

Parece--nos importante, no entanto, proclamar que esse bom combate, 
que o MDB tão bem encarnou, está a exigir do PMDB, na atual fase do pro
cesso político brasileiro, o esforço de ir além, cada vez mais, da simples resis
tência democrática. e, que, Sr. Presidente e ~rs. Senadores, estamos mergu
lhados numa crise que é das mais sérias jâ vividas pela Nação brasileira. 

Para se contrapor a ela, esperamos contar, ombro a ombro, com a efeti
va participação dos demais partidos de Oposição, dentro de um espírito de 
unidade oposicionista, que precisa ser preservado acima de interesses de pes
soas, de grupos ou mesmo .partidários. Não sabemos se serâ muito esperar, 
até mesmo- se houver um 'entendimento claro da verdadeira função parla
mentar, ainda numa visão que nos tem faltado, de um Legislativo indepen
dente, ainda que governistamente majoritário - contar com a colaboração 
da agremiação oficial para o fortalecimento do Parlamento brasileiro. Por 
isso mesmo, a saudação do PMDB, neste instante, aos partidos políticos aqui 
representados nas pessoas dos seus Líderes, Senadores Evelásio Vieira, do 
PP, e Nilo Coelho, do PDS. Nossa saudação, também, à imprensa, sem a 
qual a nossa atuação não encontraria o eco necessário junto à Nação. Será 
através dos homens da comunicação que a opinião pública poderá seguir os 
nossos passos, aplaudir os nossos acertos e criticar os nossos erros. Imprensa 
e Congresso devem-se: conjugar para um só fim, pois a nossa imagem corres
ponderá tanto mais à nossa ação quanto maior for a fidelidade das infor
mações sobre nossos passos. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, esta Instituição, mais que sesquicente
nâria, tem sido, ao longo do tempo, agente da nossa própria ij'ist6ria, embora 

por vezes soçobrando, momentaneamente, nos eclipses constitucionais dC que'. 
temos sido vítimas. Parece-nos que, nesta fase em que nos encontramos, 
tentando-se a recuperação formal e plena das prerogativas do Parlamento, é. 
necessârio que todos os que aqui têm assento, independentemente de parti~ 
dos, se convençam de: que não hã dever maior do que o de se servir à Nação 
(Muito bem!), mesmo que se indispondo com o Poder político ou com o po· 
der econômico. Esta, a contribuição maior que poderemos dar para dignificar 
esta Casa que deve ser, de direito e de fato, na teoria e na prática, a Casa do 
Povo a serviço do Povo. 

Assim, será crime de lesa~pátria ignorarmos a dramaticidadc da situação 
brasileira, tão bem expressa em números, dados c estatísticas, jâ tantas c tan
tas vezes arrolados desta tribuna. ~a inflação. ~a especulação financeira. ~ 
o déficit da Balança Comercial. O desequillbrio do Balanço de Pagamento. 
As dividas externa e interna. A questão energética. A desnacionalização eco
nômica. O problema agrfcola e fundiário. O sistema tributário. A pol!t!ca sa
larial e sindical. A gritante desigualdade regional, que faz com que o meu 
Nordeste esteja a retoque do desenvolvimento nacional, a configurar dois 
Brasís inadmissivelmente antípodas, cuja superaÇão se c.onfigura conto yerda-. 
deira questão de segurança naçiona.L 

Se o eixo da prOblem-ática brasileira é de natureza económica, são dolO
rosos os seus efeitos sociais. Os que recebem apenas salário mínimo. Os que 
estão na linha da pobreza absoluta. O desemprego, aberto ou disfarçado. A 
grande doença que é a fome. A mortalidade infantil. Os deficientes mentais. 
As endemias. O analfabetismo. As favelas e mocambos. O "conto" do BN}:I. 
Os milhões que não possuem âgua encanada, nem contam com saneamento 
de qualquer espécie, nem utilizam luz elétrica. A vadiagem. A prostituição. O 
crime. A insegurança generalizada. 

Não se contesta, aqui, o que terâ sido feito, pelos último! governos, em 
vârios campos da atividade nacional, que o possibilita de, com altos indices 
de Produto Interno Bruto ou de aumento da Renda Per Capita, se proclamar 
como a 10' potência económica do Mundo. Bastariam algumas grandiosas 
obras materiais, erigidas por aí, para comprovar ousados empreendimentos, 
algumas delas a indicarem que terâ havido, de fato, expansão de nossa base 
económica. Isso, entretanto, é apenas uma face da moeda. Sim, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, em que termos isso foi efetivado? Veio beneficiar a quem? 
Melhorou a vida do povo? Fortaleceu o Poder Nacional? Emancipou a 
Nação brasileira? 

Infelizmente, o que foi leito, o que vem sendo feito, beneficia, sobretudo, 
a uns poucos, levando à extrema miséria cerca de 60% de irmãos nossos, de
serdados dos frutos do progresso que é feito também às suas custas. O fosso é_ 
assim, cada vez maior entre os muitos ricos c os que vivem na pobreza. Não é: 
por acaso que a nossa estrutura produtiva estâ voltada para o atendimento de 
urna restrita faixa populacional de poder aquWtivo alto, desprezando .. se o 
consumo de massa que poderia e deveria ser o grande supórte de nosso cresci
mento. 

Se isso ocorre cril--relaÇão aos_ cidadãos, individualmente falando, não 
menos grave se vem fazendo em referencia à Nação. Somos boje, mais que 
antes, dependentes do capital internacional, ao qual empenhamos a quase to
talidade de nossa economia. Chegamos a um ponto tal que meia dúzia de paí
ses produtores de petróleo poderá determinar a paralisação virtualmente to
tal deste País, cuja atividade estâ vincu1ada à utilização de um recurso de que 
não somos auto-suficientes. A ênfase que se deu à construção de rodovias, 
que cortam o Território Nacional, em detrimento da ferrovia e da hidrovia, é 
bem um atestado da insanidade governamental. 

Por sua vez o sistema financeiro internacional, a cujas portas acodem sô
fregos os nossos Ministros, vive a sua própria crise, indiferente à fome de re
cursos de países como o nosso, ameaçados de recessão, à mercê das exigências 
de bancos internacionai~ quando não Avidos, em seu desespero, de caírem 
nos braços do Fundo Monetário Internacional. Assim é que, sem saber nem 
ter como pagar a dívidã. que contraiu, sem auscultar a Nação e cçntra as re
gras do bom senso, o Governo brasileiro, atravé:s do seu Ministro da Fazen
da, já admite cair nos braços do FMI. Talvez, por isso e para isso,jâ vem dan
do certos passos no atendimento a exigências prévias que vão aplainando o 
caminho de uma tutela que, se consumada, virâ comprometer, mais ainda, a 
nossa soberania. E, novamente os trabalhadores serão golpeados em algumas 
de suas conquistas. A classe média sentirá. agravados os sacrificios de viver na 
sociedade consumista que se lhe: impuseram. A empresa nacional- sobrc:tu· 
do a pequena c: média empresa - irã sucumbindo, mais ainda, antes às con
dições privilegiadas de atuação das multinacionais. O campo, onde viver::· 
hoje milhões de pequenos e médios agricultores desassistidos, transformadc 
em empresas agrícolas, nas mãos do grande capital. 

Sempre defendemos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que "o cresciment· 
econômico do nosso Pa~~ só terá validade para os brasileiros se ficar configt: · 
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rado como um processo de desenvolvimento com conotações eminentemente 
nacionais. No momento em que, de fato e resolutamente, enveré::darmos nessa 
trilha, é que, então, nos estaremos afirmando, em definitivo, Como Nação in
teiramente soberana". Qra, a tecnocracia brasileira levou-nos por caminhos 
que agravaram, em muito, a nossa dependência de decisões exógenas, colo
cando em check os legítimos interesses nacionais. 

Tudo isso Sr. Presidente e Srs. Senadores, configura uma ameaça à nossa 
própria nacionalidade. Do lado de fora, ~ ã dívida, a·n_~SSiClide de petróleo, 
o avanço impositivo e praticamente incondicionado do capital estrangeiro. 
Do lado de dentro, ê o enriquecimento faustoso de uma pequena minoria, en
quanto a grande maioria do povo não têm atendidas, sequer, Suas necessida
des bâsicas, sufocada por uma inflação que o governo não sabe como deter. 
E, pari passu~ o agravamento das disparidades regionais, cm que o Norte e o 
Nordeste, sobretudo, pagam o crescimento selvagem do Brasil. As secas, que 
ora nos castigam, apenas agudizam a realidade dolorosa de uma ârea econo
micamente depauperada e de uma estrutura social arcaica. 

O País estã, pois, inteiramente vulnerâvel. O poder, no total descrédito, 
diante de nós e do Mundo. l:lâ uma insegurança absoluta- para os emprc
sârios em geral, da indústria da agricultura, do Comércio; para os trabalha
dores das cidades e dos campos; para os que não encoritram trabalho; para os 
cidadãos que saem de suas casas e não sabem se aquele é o dia em que sucum
birão ante a violência urbana que, entre nós, atingiu, e não por acaso, índices 
verdadeiramente alarmantes. 

A instabilidade política impede o conhecimento das regras do jogo so
cial, mutâveis conforme os interesses de grupos e as conveniências do mo
mento. Assim, ignora-se o que farão, amanhã, para engodar de novo, em 
1982, a vontade popular, a exemplo do que fizeram com as eleições majori
târias de 78, ao utilizarem os expedientes das sublegendas ou dos Senadores 
indiretos, para manter uma maioria congressual a qualquer custo. Ignora-se 
quais as guinadas que dará a política económico-financeira, um dia anuncia
da teatralmente como inserida numa verdadeira economia de guerra para, 
logo após, ficar adequada ao histrionismo irresponsâvel de quem anuncia, 
sem-cerimoniosamente, que-vai encher as panelas do pobre. O fato é que nós 
outros temos sido relegados a meros expectadores, senão coadjuvantes força
dos, de um espetâculo surrealista encenado por dramaturgos desvairados. 

Apesar de tudo, de ser tão negra a situação em que nos encontramos, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, é de otimismo a mensagem que a liderança do 
PMDB, no Senado Federal, traz, nesta tarde. 

~ que o Brasil sempre soube tirar vantagem das crises por que passou, 
dando saltos qualitativos. Desde 1808, com a crise mundial decorrente da in
vasão napoleónica quando obtiver-mos as primeiras medidas liberatórias, a 
1930, quando iriicianíos nossa fase decisiva de industrialização. As crises for
jam os nossos destinos. E da crise que vivemos hoje, quando o pseudo "mila
gre brasileiro" mostra sua face negra, urge constrUir Uma nova etapa na his
tória do Brasil. 

A Nação brasileira ê tão potencialmente rica, tão virtualmente capaz, 
tão susceptível de se dar para um objetivo maior, que basta a sua mobili
zação, o recrutar das suas forças, o acreditar no seu patriotismo, para que 
possamos encontrar os caminhos que interessam ao povo e ~o Brasil. Por isso 
a nossa mensagem é de otimismo. Julgamos que às Oposições hrasileiras -
não apenas aos Partidos, dentro e fora do Congresso Nacional, mas aos 
vários setores sociais que se identificam no inconformismo com o atual esta
do de coisas- cabe uma responsabilídade enorme-Cm tentar o toque de reu
nir a todos, na busca de uma nova etapa, verdadeiramente democrâtica, vi
sando um desenvolvimento justo e independente. 

Esse Sr. Presidente, Srs. Senadores, o compromisso que a nova liderança 
do PMDB, nesta Casa, vem assumir publicamente. Entendendo esta lide
rança, sobretudo, como um trabalho de equipe, com a integração dos nossos, 
senadores numa atuação sincronizada como um todo, e um só conjunto, jul~ 
gamos que temos que ir mais além do que a heróica resistência contra o auto
ritarismo:l;: preciso avançar no sentido de tentarmos contribuir para a refor
mulação do que aí cstâ, reorientando os nossos próprios destinos. 

No ponto em que chegamos, pela ação ou pela omissão do Governo, a 
crise tem que ser enfrentada pela própria sociedade brasileira, através de seus 
vârios setores constitutivos. Ela precisa assumir o seu papel histórico. Ela jã 
não ê aquela do início da dêcada de 70, em parte amordaçada pelo regime re
pressivo e em parte parte anestesiada pelo ilusionismo do umilagre brasilei
ro". Os tempos são outros. Outra a postura desta Nação. E, por isso mesmo, 
não se pode admitir que se continue negando ao povo o direito de influenciar 
e decidir sobre os seus próprios destinos. 

De nossa parte não propomos novas experiências tecnocráticas em que o 
povo seja o grande ausente e sempre o maior sacrificado por paqacéias ge
niais que, ao final, apenas desservem ao Brasil e a sua gente. Nesse sentido, 

julgamos que um primeiro novo passo a tentar é aprofundar o diâlogo nacio
nal, em que, como mandatârios do povo, estejamos dispostos a ouvir pessoas 
e instituições representativas vârias da Nação brasileira. O processo político 
tem sido tão dinâmico, que não é possível desconhecer, hoje, o papel cada vez 
maior dos sindicatos de trabalhadores, dos órgãos empresariais, estudantis 
ou de profissionais liberais, de ínsiituições como a CNBB, a OAB, a ABI, a 
ESG, a CONTAG, a FIESP, as Universidades, a UNE, os Centros de Pesqui
sas, as associações e movimentos populares, que precisam ser ouvidos e con
vocados para a grande tarefa de fixarmos, juntos, uma linha de ação que per~ 
mi ta elaborar uma sarda de consenso para o País que, com uma nova Consti
tuição, prepare a transição ·a um regime mais brasileiro, digno, justo e livre. 

Só ouvindo a Nação, acreditando na Nação, arregimentando a Nação, 
ordenando a ação da Nação, ~ que conseguiremos, mesmo, construir essa 
nova etapa. 

Não pensem os privilegiados do presente que o impasse em que nos en
contramos pode continuar indefinidamente, porque o clamor do povo não 
tem como ser silenciado, quando a fome não é saciada a tempo. Não pensem, 
outros, que o desespero da guerra civil possa ser a solução, que deve ser bus
cada- isto_ sim! -pelas vias pacíficas do amplo entendimento entre aqueles 
que se opõem ao regime autoritário atual, que tem levado a uma concen
tração de riqueza que é atentatória aos interesses genuinamente brasileiros. 

As grandes forças sociais deste Pais precisam se entender. Todos devem 
estar bem conscientes de que, no momento, nenhum grupo específico tem o 
poder de impor seus interesses aos demais, a não ser a custo de muito sangue 
e muito sacrificio. E isso não dcV'e interessar a quem quer que tenha consciên
cia de que, diante das circunstâncias de tempo e de lugar, é possível trabalhar. 
uma saida pacífica, se se conseguir que os vârios grupos sociais se entehdam 
em tomo de uma proposta em comum., Unidos, podemos nos apresentar for
tes perante os que detêm as rédeas do poder, para influenciar os rumos do 
nosso futuro. Aí, sim, se pode entender que a Nação se apresente, perante 
quem quer que seja, com o peso que precisa ter, fortalecida pela coesão dos 
seus segmentos mais representativos e, sobretudo, definida na apresentação 
de alternativas e prioridades. 

À Nação cabe condicionar as diretrizes do Govcrno;jamais, como ocor
re hoje, ser condicionada pelo poder. Sem essa estratégia de entendimento 
prêvio e de unidade de ação e de objetivos comuns das principais forças so
ciais da Nação brasileira, o Poder não transigirâ, e através desta união de 
forças sociais ê que podereMos vê-lo abdicar de uma politica governanientai 
contra a qual a sociedade brasileira .tem se manifestado, mas de uma maneira 
mais ou menos inócua, exatamente porque não nos temos apresentado como 
um só bloco, que corporifique um grande acordo nacianal. 

A esse propósito, estranha e infeliz, na mensagem presidencial em que o 
Governo se reafirma "aberto à conciliação e à prática democrática da nego
ciação", a invocação feita do vergonhoso episódio da R~forma do Poder Ju .. 
diciãrio, em 1977, quando o Congresso Nacional foi fechado por rejeitar pro
jeto do Executivo. O paralelo estabelecido entre a orientação do então Presi
dente Giesel e os propósitoS do atual Presidente dâ margem a se concluir que 
o desfecho teria sido o mesmo, em 1980, caso o General Figueiredo não tives
se logrado êxito na aprovação do novo Estatuto dos Estrangeiros, na prorro
gação dos mandatos municipais ou na recusa da ampliação das prerrogativas 
do Legislativo. Nessa hipótese. o Chefe do Governo estaria dando uma mais 
de Cel. Tejero Molina que de Dom Juan Carlos, o que a Oposição não aceita 
e repele com veemência. Aceitamos, sim - aliâs, sempre o proclamamos -
que o diálogo e a negociação fazem parte. de fato, da vida democrâtica. 

E .aceito, inclusive, com entusiasmo, que seja este o apelo do Lider do 
Governo, Senador Nilo Coc::lho, porque o diálogo e a negociação são de fato 
bem próprios da vida parlamentar, mas jamais admitimos entrar no diâlogo e 
na negoGiação quando uma das partes traga, sob os seus dólmãs, as cartuchei
ras cheias ... 

O MDB antes, o PMDB hoje, Íem, ao longo do tempo, apresentado pro
postas claras para o melhor eqnacíonamento dos problemas brasileiros, iittei
ramente diferentes do que o que aí estâ. Assim, tem defendido que, mesmo 
mantidas as bases do regime de livre empresa e de propriedade privada, há 
que se reformular o nosso modelo dito desenvolvimentista, tornando-o autô
nomo, dinâmico, humanístico e essencialmente nacional. Propugna-se em 
que o consumo de massa seja a base de um mercado interno pujante para fa
zer face ao nosso potencial produtivo, garantindo-se, atravês de melhores 
condições de vida para o povo, justiça social efetiva, com distribuição eqUita
tiva d.a riqueza produzida. Temos apontado medidas específicas vârias para 
enfrentar problemas concretos, como o inflacionârio, o energético, o da Ba
lança de Pagamento, o da dívida externa, o agrícola, o educacional, o de saú
de ~ública, o habitacional, o das desigualdades regionaiS, o dos gastos gover
namentais, etc. Surdo, por conveniência, o Governo continua a dizer que a 
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Oposição só sabe criticar, sem apontar soluções - o que não é de admirar, 
quando ele prefere ignórar-e-aespedir os que, dentro do seu próprio seio, têm 
pregado, com independência, alterações na política oficial, o que não raro 
lhes custam os cargos, a exemplo do que ocorreu com um Severo Gomes ou 
um Eduardo Portella. 

Sabemos que, quanto mais fechado o regime, mais ina~sível o Poder às 
sugestões de mudança, sobretudo aquelas que podessem significar uma alte~ 
ração da estrutura social brasileira. Daí a ênfase que demos, nos anos piores 
da ditadura, ao aspecto político8 institucional, visando a abrir espaços para 
uma atuação política mais livre e segura da_ própria sociedade. Por sinal, 
quando hoje jâ ruíram algumas das pilastras do regime de exceção- a censu
ra à Imprensa, o AI-5, o 477- e se conseguiu, graças à mobilizâção popular, 
a decretação da anistia política, embora em moldes restritivos, honra seja 
prestada a todos os que resistiram, sem saber quais as. cabeças que rolariam 
ante a exasperação da tirania. Contrário, de todo, a propósitos revanchistas 
ou a quaisquer vislumbre de espírito de vindíta, não podemos nos furtar, con
tudo, a uma homenagem especial àqueles que, face ao arbítrio, foram despo
jados de seus mandatos eletivos, ou surrupiados no exercício dos sc;:us direitos 
políticos, ou ofendidos na sua honorabilidade, ou violentados no gozo de 
suas liberdades, ou mutilados em suas integridades físicas ou psíquicas, ou sa
crificados para sempre em suas vidas, onde um poder de força sem fronteiras 
negava o sagrado direito de defesa. Parodiando Rafsa Maritain, eram 

Tempos de tristeza 
Tempos de dor 
E de esperanças sem rumo 

Mas a luta nunca cessou, e ela continua, embora já em outras circunstân
cias, visando a pressionar o Governo em prol de uma ordem nova, que haverâ 
de se basear num novo .equilíbrio de forças sociais. Esse, aliás, o pressuposto 
maior para a plena legitimidade e representatividade de uma Assembléia Na
cional Constituinte, que é,- queiram ou não, a pedra angular de nosso proces
so de democratização. Para isso, a subsistência de estatutos de exceção- Lei 
de Segurança Nacional, Lei Falcão, Lei de Imprensa, Lei de Greve etc. -
constituem verdadeiros óbices à livre manifestação popular, a que se somam 
dispositivos legais outros 'como os restritivos à organização das várias corren
tes de pensamento político ou à existência de sindicatos livres, sem a tradicio
nal tutela do Ministério do Trabalho. 

As restrições que permanecem ao exercício dos direitos são tão grandes 
que, em São Paulo, se acaba de condenar, por tribunais militares, 13 dirigen
tes sindicais, entre os quais o Presidente do Partido dos Trabalhadores, Luiz 
Inácio da Silva o conhecido Lula; em Minas Gerais, faz-se denúncias contra 
estudantes, pro'ressores e cientistas; cm Pernambuco, está a se processar mais 
um membro da Igreja Católica, o Pe. Reginaldo Veloso, pároco do Morro da 
Conceição, em Casa Amarela, no Recife; os jornalistas Válter Fontoura, do 
Jornal do Brasil, e Boris Casoy, da Folha de S. Paulo, respondem a processos 
- o primeiro jâ condenado, o segundo jâ indiciado -que ~on:iprova~ o ~er
ceamento ainda existente na liberdade de informação; Presidente de Smdica
tos Rurais entre os quais o próprio Presidente da Confederação dos Traba
lhadores d~ Agricultura (CONTAG), o também pernambucano José Francis
co, são apanhados pelas malhas da Justiça; aqui mesmo, em Brasília, parla
mentares- como os Deputados João Cunha e Genival Tourinho- são leva
dos às barras dos Tribunais, para responderem por palavras ou atós pratica
dos no exercício da representação popular. A continuar esse diapasão, muito 
em breve teremos que desencadear nova campanha de anistia ... 

Enquanto ocorre isso, como ainda hã pouco afirmava o ex-Ministro AI
mino Afonso, upara exemplar, para impedir que o povo se rebele contra uma 
política econômica e social que o reduz à fome", ficam impunes os escândalos 
administrativos, os que se envolvem em negociatas, os que agem incompeten
te ou malevolam<;nte em empresas que, estouradas sem remissão, terminam 
sendo beneficiadas pela mão gorda e protetora do Governo, através de insti
tuições financeiras que mãilej3.m, com liberalidade, vultosos recursos, que de
veriam se destinar à solução de outros tipos de problema. 

Daí po.rque, se nosconstrange ouvir o Presidente do PDS afirmar que ••a 
Lei de Segurança Nacional não ameaça os verdadeiros democratas" - o 
mesmo que diziam ontem os defensores do Al-,5 -compensa-nos testem~
nhar que o Gen. Reinaldo de Almeida; com. a insuspeiç.ã~ de quem serviU 
lealmente ao sistema imperante e com a autondade de Mtmstro do Supremo 
Tribunal Militar, reconheça e proclame excessos nessa lei e a necessidade de 
alterá-la. 

Serâ a superação desse estado de coisas, e ~s eleições dircta~ em todos os 
níveis, inclusive para a Presidência da Repúbhca, que oferecerao ,o. patam~r 
formal sob a égide de uma Constituição democrática, para o exercicto dos di
reitos de cidadania. A!, sim, diante de uma ordem jurídica de que todos se sin-

tam corresponsâveis e de governos de que se sintam coo-p~rticipantes, serâ 
possível o grande mutirão nacional no trilhar os novos cammhos do futurp. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
A Cõnstituinte é, assim, condição neccssâria para sair da crise, mas, em 

hipótese alguma, sUficiente, por si só, para resolver a crise, que ficará a de
pender da sabedoria do pacto social que precisa ser firmado, levando em con
ta os interesses conflitantes da sociedade brasileira. Esse o grande desafio a 
que não nos -é dado fugir e que serã melhor respondido na medida em que os 
setores sociais se fi_:z;erem representar na equivalência de suas verdadeiras 
forças e da contribuição que dão ao progresso nacional. 

Nunca o Estado foi tão forte, entre nós, e a sociedade tão fraca. O regime 
democrãtico legítimo é o que se sustenta numa !Ociedade civil forte e atuante, 
o mais participante possfvel do próprio mando do Estado, com condições efe
tivas de influenciar as decisões de governo, através do maior número possível 
de entidades representativas da vontade geral, que sejam intermediárias entre 
o Poder e o Povo. 

Dentro dessa armadura institucional, a liderança do PMDB no Senado 
Federal vê a nova etapa, que se busca, como aquela que, dentro de um regime 
de liberdade e de respeito aos Direitos do Homem, deve eliminar a misêria, 
nas vArias áreas do País, oferecendo a todos os habitantes o acesso efetivo aos 
benefícios do progresso. 

Podemos aceitar, sim, a pobreza. mas temos que nos revoltar com a mi· 
sêria, defendendo as reformas que se fizerem necessárias para que ninguêm, 
ninguém, entre nós, padeça de fome,_ de frio, da falta de teto, de terra, de as
sistência médjca, de instrução básica, da oferta de trabalho honesto. Os cien~ 
tistas sociais hão que· distinguir, já agora, além de exploradores e explorados, 
os marginalizados, que não participam, sequer, do processo produtivo, apar
tados, mesmo, do próprio espíritO de nacioilalidade. E, sem a eliminação des
se status quo, estaremos sempre condenados ao desvario do desespero. 

A Nação vive um momento de inflexão história, de que, talvez, a maioria 
ainda não se tenha dado conta. Os deserdados da sorte vão tomando cons~ 
ciência crescente da preterição dos seus direitos. São tempos de definição. Ou 
lucidamente percebemos esse fato, ou a posteridade nos julgará à luz da his
tória já ocorrida. Não sabemos o tempo que nos resta para assumirmos o pa
pçl que nos cabe, tentando evitar o desespero das massas, a débâcle da ccono· 
mia nacional, o desencadear do caos, talvez a guerra civil e a intervenção es
trangeira. Quem prevê, otimista, para amanhã, -uma rebelião popular, 
esquece-se que ela ensejaria, como réplica, um golpe de direita. Os que aspi
ram, de logo, o golpe de direita, não se importam com a reação popular, que 
nos levaria, por igual, à luta fratricida. A solução terá que vír, pois, através de 
uma composição de interesses das diferentes Classes sociais do País. O Go~r
no, a quem falta legitiriiidade no Poder mostrou-se i~capaz de induzir tal coi
sa. Nas greves do ABC sua interferência ter_ã sido, até mesmo, no sentido 
oposto de evitar o entendimento. Cabe, e:ritão, à própria Nação, de que o 
PMDB se sente parte, refazer-se da situação em que se encontra, e procurar
mos, todos juntos, revitalizar nos~as forças e superar nossas contradições, 

entendendo-nos num programa mínimo de objetivos e de ação, para impor 
nossa vontade ao Poder. Hã, sem dúvida, muitos que duvidam da viabilidade 
desta composição, tal o nível de confrontação a que chegamos. Mas a alterna
tiva é o desastre. A recessão aberta. Uma maior desnacionalização. Um 
maior desemprego. E mais fome. E mais miséria. 

Todos, pois, verdadeiramente brasileiros, têm que se conscientizar dane-. 
cessidade de um grande e patriótico entendimento nacional. As pessoas estão 
cansadas, esgotadas, quase destruídas, já não acreditam nos poucos que nos 
governam e ditam os nossos destinos. Vamos, então, acreditar em nós mes
mos. Nos milhões que procuram uma saída e que hão de encontrá-la, se tive-
rem o bom senso de querer evitar o pior. 

Era, sem dúvida, mais heróico, hã 10 anos atrás, denunciar, da tribuna 
parlamentar. as violências físicas praticadas pelos órgãos de repressão. Mas, 
não menos válido propormos, aqui e agora, uma arrancada nacional cm fa
vor de novos destinos para o Brasil, em que a Nação, e não o Estado, dite o 
seu próprio futuro. Já não basta denunciar aquilo que todos vêem, mas pro
pormos a construção de uma nova nação, que· nem todos ainda percebem. 

A culpa da crise é do Governo. Mas a crise diz respeito a todos nós. Ela 
ê, portanto, da Nação inteira. E só a Nação, soerguendo-se em suas forças vi
vas, unindo os vários setores inconformados com essa situação, pode se le-
vantar para, consciente do que quer, impor-se aos que, por incompetência ou 
compromissos inconfessáveis, lhe tem imposto caminhos que não são consen-
tâneas com os mais genuínos interesses do Brasil. . 

Como afirmou ainda recentemente o nosso Presidente, Deputado Ulys
ses Guimarães, estamos dispostos a dialogar sobre tudo, escudados nos com
promissos que temos com o programa do noSso Partido. Acreditamos que as 
várias correntes de pensamento brasileiro, que se contrapõem ao atual estado 
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de coisas, têm, também, as suas próprias idéias. Defendanlos, cada qual, nos~ 
sos pontos de vista. Sobrelevemos as diferenças que nos separam e juntemos 
os pontos ~fins, que podem nos unir. 

E se esse entendimento começar dentro desta Casã, se eSse entendimento 
proliferar no contato das Lideranças que representam os Partidos que aqui 
têm assento, tanto melhor, porque esta Casa estará, tão~somente, cumprindo 
seu papel. 

Tenhamos consciência da extensão da crise que nos esmaga. Definamos 
nossa posição sobre os problemas de hoje, mas dentro de uma estratégia mais 
ampla, global, de uma proposta nacional, viável e co~s_entânea com as parti~ 
cularidades sócio~culturais da sociedade brasileira, ciue Vise, sobretudo, aca~ 
bar com a miséri-a e se contrapor à dependência econômlcà do País. Não cre.. 
mos que pessoa ou instituição alguma, não comprom-etida com causas outras 
que não as do Brasil, se recuse a essa convocação, que se dirige, de modo es~ 
pecial, à sociedade civil, para que ela assuma o papel que lhe cab~, diante do 
Estado que faz perigar o rumo da Nação brasileira. Ningu~ deve se sentir 
exluído dessa tarefa, pois, juntos, é que podemos dar 8randes passos para um 
desenvolvimento económico genuinamente popular 'e autenticamente brasi
leiro. Tanto quanto .as instituições da sociedade civil, também as estatais, 
como as Forças Armadas, organizadas às custas e a serviço da Nação, têm 
uma missão a desempenhar, dentro dessa estratégia. Como jâ dizíamos desta 
mesma tribuna, em 1975, "os militares não podem e não devem ser indiferen~ 
tes àquelas lutas maiores que extrapolam, propriamente, ao círculo da defesa 
interna e externa do País. Eles têm que voltar seus olhares, as suas atenções e 
as suas ações para a luta contra as forças oligárquicas e imperialistas que, 
aquém a alêm fronteiras,- contrapõem-se aos interesses nacionais". 

Assumimos a responsabilidade que o momento nos impõe. Não somente 
-e jâ seria-muito- a de liderarmos a maior Bancada de Oposição na tribu
na parlamentar mais alta deste País, mas, por igual, tentarmos contribuir, na 
teoria e na prãtica, aqui e fora daqui, na procura de uma saída para a crise na~ 
cional, em toda a sua dimensão. Grupo algum, por mais iluminados que se~ 
jarn os seus integrantes, terá a fórmula mágica para solucionar o impasse em 
que nos encontramos. Admitir tal seria apelar, a exemplo do governo, para a 
farmacopêia tecnocrãtk:a de gabinetes fechados. A crise só será superada por 
um consenso entre os principais setores da sociedade brasileira, oferecendo
nos a mística de todos trabalharem por um país que ninguêm duvide ser, real
mente, dos brasileiros. 

Partamos, pois, para o g!ande encontro nacional, na busca de novos ru~ 
mos para o Brasil - livre, justo, digno, independente, ou seja, um Brasil ver~ 
dadeiramente democrático. 

O Líder do Governo disse em sua oraÇão ser i.IIil-hOmem de fé, que acre
dita em Deus. Eu diria, parafraseando S. Ex', que sou um homem de fé, acre
dito em Deus, acredito no povo e no futuro do meu País. (Muito bem! Palmas 
prolongadas. O orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Durante o último recesso parlamentar, a opinião pública nordestina foi 
surpreeendida com a notícia do veto presidencial aposto ao autógrafo de lei 
que dispunha sobre a inclusão do BNB no Conselho Monetário Nacional. 

Oriunda de projeto de Lei de minha autoria, a matêria obtivera o con
senso dos partidos nas duas Casas tramitando na Câmara sob o rito regimen~ 
tal da urgência, requerido com o apoio de todas as lideranças que ali têm as~ 
sento. 

No encaminhamento da votação, em D.ovembro p8.Ssado, falou pela 
Maioria o DCputado Prisco Viana, Secretário~GeraJ do PDS, louvando a ini~ 
ciativa e a ela emprestando a entusiástica solidariedade de sua numerosa ban~ 
cada. 

A medida - e isso foi ressaltado no ensejo da apreciação do proJeto -
inseria~se entre justas aspirações das forças pçHticas e entidades empresariais 
da Região, desejosas de vê~Ia influir, com voz e voto, nas deliberações adota
das pelo CMN. 

Submetido ao exame do Poder Executivo, o projeto foi inquinado, em 
meio a razões reconhecidamente simplórias, do vício de uma pretensa incons~ 
titucionalidade, anulando, assim, um eSforço de dois anos e frustrando o 
Nordeste de um anseio legítimo, que se queria assegunido com o realce de um 
diploma legai. 

Para que essa simploriedade seja exuberantemente comprovada, situan~ 
do, por outro lado, como despropositado e intolerante, o procedimento go~ 

vernamental, transcrevo as Dez Linhas da Mensagem n9 645, dirigida ao 
Congresso, publicada no Diário Oficial da União de 15 de dezembro de 1980: 

..Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, nos ter~ 
mos dos arts. 59, § 19, e 81, item IV, da Constituição, resolvi vetar o 
Projeto de Lei do Senado n• 88, de 1978 (n• 5.478, de 1978, na Câ
mara dos Deputados), que inclui na composição do Conselho Mo
netârio Nacional o Presidente do Banco do Nordeste do Brasil S/A. 

Em que pese ao elevado propósito do projeto, enunciado em 
sua Justificação, padece ele do vício de inconstitucionalidade, por~ 
quanto é da competência privativa do Presidente da República dis~ 
por sobrea estruturação dos órgãos da Administração Federal (art. 
s1, item v). 

Esta a razão que me levou a vetar, totalmente, o projeto em 
causa, a qual ora submeto à elevada apreciação dos Senhores 
Membros dos Congresso Nacional." 

O tecnocrata palaciano, incumbido de redigir as respectivas razões, nem 
sequer teve a preocupação de elastecer - como habitualmente é reclamado 
- os seus fundamentos, subestimando a manifestação anterior das Comis
sões de Justiça do Senado e da Câmara - ambas favoráveis ao reconheci
mento da constitucionalidade e da juridicidade da proposição. 

Constatava·se, assim, uma vez mais, a intransigência do Executivo no 
aproveitamento de iniciativas parlamentares - fato que se revestiu de meri~ 
diana clareza diante da assinatura do Decreto n9 85.776, anunciado, aos qua
tro ventos, como ••mercê" do Presidente João Figueiredo oferecida "genero~ 
samente" ao Nordeste ... 

Ressalte~se, igualmente, que o mencionado decreto, após relacionar to~ 
dos os integrantes do Colegiada, hierarquiza-os, sem nenhum motivo plausf~ 
vel, conforme se infere do art. 29: 

"Art. 29 O Conselho Monetário Nacional poderá, excepcio~ 
nalmente, em casos de urgência, a crit~rio de seu Presidente, delibe
rar com a__presença dos seguintes membros: 

I - Ministro de Estado da Fazenda; 
II- Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento 

da Presidência da República; 
III - Ministro de Estado da Agricultura; 
IV- Ministro de Estado do Interior; 
V- Ministro de Estado da Indústria e do ComE:rcio; 
VI - Presidente do Banco Central do Brasil; 
VII- Presidente do Banco do Brasil S.A.; 
VIII- Dois membros entre os referidos no item XVI do art. 

Não é de estarrecer a esdrúxula inovação, urna vez que, at~ pelo telefone, 
já chegou a se reunir o Conselho, em final de dezembro, de acordo com regis~ 
tro efetuado, na época, pelos principais órgãos da imprensa brasileira ... 

Instituem-se, desta forma, conselheiros Imprescindíveis e conselheiros 
Dispensáveis, -entre os últimos, incluído o presidente do Banco do Nordes
te do Brasil!!! 

O Sr. Adalberto Sena (PMDB - AC)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Pois não, nobre Sena
dor. 

O Sr. Adalberto Sena (PMDB- AC)- Estou aparteando V. Ex• para 
informar que apresentei um projeto semelhante, mandando incluir, nesse 
Conselho, o Presidente do Banco da Amazônia. E devo dizer que este projeto 
passou incólume pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, como 
passou o de V. Ex' Portanto, houve dois pronunciamentos da nossa Comis
são de Constituição e Justiça a favor do projeto, e é de estranhar que, exata~ 
mente, acfChegar às mãos do Presidente da República, venha ser inquinado 
de inconstitucional, portanto, distruindo completamente as razões elabora~ 
das num estudo profundo não só feito em relação ao projeto de V. Ex• como 
em relação ao meu que passou, aliás, muitos meses na Comissão de Consti~ 
tuição e Justiça e, depois de uma longa elaboração, depois de muita medi~ 
tação, obteve ali o parecer favorável tambêm. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Muito grato a V. Ex•, 
nobre Senador Adalberto Sena, por sua lúcida e esclarecedora intervenção, 
como autor do projeto que assegura a participação do Banco da Amazônia 
no Conselho Monetário Nacional. Recordo a tramitação de minha propo~ 
sição e destaco que não apenas a Comissão de Constituição e Justiça do Sena~ 
do se manifestou pela sua constitucionalidade ejuridicidade, como da mesma 
forma o fez a Câmara dos Deputados. Tenho a absoluta certeza que se o pro~ 
jeto de V. Ex', vazado dentro do mesmo lineamento legislativo do de minha 
autoria, tivesse chegado à Câmara dos Deputados, aí haveria de lograr aco~ 
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Ihida, e conseqüentemente, teria sido encaminhado às outras Comissões e, 
por último, ao Plenário daquela outra Casa do Congresso Nacional. 

O Sr. Adalberto Sena (PMDB- AC)- Seria o quarto pronunciamento 
favorável. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Não hã dúvida, se
riam quatro pronunciamentos: o da Comissão de Justiça do Senado, em re
lação à proposição de V. Ex• e a minha; e a-da Câmara, que igualmente assim 
se manifestara em relação ao meu projeto, da mesma forma o f31ia em re
lação ao que incluía o Banco da Amazônia no Conselho Monetário Nacional. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) - Com todo prazer, 
nobre Líder Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- V. Ex• prova, queê um zeloso 
defensor dos interesses do Nordeste. Todos nós testemunhamos aqui, neste 
Plenário, a sua ação fecunda em favor da Região. E o veto ao projeto de V. 
Ex• que incluía o Banco do Nordeste no seio do Conselho Monetário Nacio
nal é, realmente, como bem aludiu V. Ex•, um veto de natureza essencialmen
te política. O que QUiso Governo foi preservar para si essa íniciativa para que 
lã, no Nordeste, todos soubessem que foi o Senhár Presidente da República 
que resolveu, sponte sua, através de simples decisão da área do Executivo, in
cluir no Conselho Monetário o Banco do Nordeste. Mas o que vale é que foi 
V. ·Ex•, fomos nós da Bancada de Oposição, com o ã.J)oio da Bancada do Go
verno no Senado e na Câmara, que chegamos em primeiro lugar. 

O Sr. Gabriel Hermes Filho (PDS- PA)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) - Expresso os meus 
agradecimentos a V. Ex•, nobre Líder Humberto LuCena, pela sua conforta
dora manifestação, enaltecendo a nossa iniciatiVa, iniciativa que, desde a pri
meira hora, contou CQm o apoio da nossa Bancada. E, justiça seja feita à Ban
cada majoritária que, ilesta e na outra Casa do Congresso, também hipotecou 
solidariedade ao projeto vetado inexplicavelmente pelo Senhor Presidente da 
República. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Concederei o aparte 
ao nobre Líder Gabriel Hermes e, em seguida a V. Ex• 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS- PA)- Nobre Senador, quanto à matêria 
que foi objeto do projeto de V. Ex• e do nossoilustreell!ega do Acre, devo di
zer que também foi objeto de estudos de vários órgãos do Nordeste e do meu 
Estado, o Parâ e, creio, dó Amazonas, solicitando no caso exatamente a in
clusão do Banco da Amazônia, banco pelo qual tenho muito cuidado, muita 
atenção, vez que por 4 anos fui presidente deste banco, e o transformei de 
Banco da Borracha em Banco da Amazônia. E logo, também foi o Nordeste 
pedindo a incJusãec do Banco do Nordeste. Foi objeto de solicitação nossa, e 
quero apenas lembrar, aqui,_ a V. Ex• que o nosso ex-líder, hoje Presidente do 
Senado, nobre senador Jarbas Passarinho, tomou interesse para que essa me
dida fosse tomada com certa brevidade. Eu mesffio, certa vez, tive a oportuni
dade de acompanhar o nosso ex-Líder quando em caminho para uma reuníão 
em Palácio, em cuja pauta conStava essa solicltação ao senhor Presidente da 
República. Acredito mesmo que tenha sido a interferência do nosso ex-Líder, 
e tambêm do atual Líder, Senador Nilo Coelho, que tenha levado, talvçz, a 
Presidência da República à precipitação desse -projeto. Congratulo-me com a 
iniciativa .de V. Ex', que acompanhei com o maior interesse e satisfação, e 
mais satisfeito fiquei ao verificar que .este ato se antecipou, foi feito com certa 
brevidade, e acredito que nisso realmente tenha atuado o nosso ex·Lfder e o 
nosso atual Líder. Fico feliz que os nossos Estados tenha sido atendidos, em
bora, pulan~o à ·frente' da iniciativa de V. Ex• 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Recolho o registro de 
V. Ex.', nobre Líder Gabriel Hermes, mas posso dizer a V. Ex• no que tange 
ao Banco do Nordeste do Brasil, o que houve diante do veto presidencial foi 
um clamor das lideranças políticas e empresariais nordestinas ... 

O Sr. Lázaro Barbozu (PMDB - GO) - Muito bem. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- ... contra o indefensã
vel posicionamento do Senhor Presidente da República. a argUição de incons
titucionalidade, como V. Ex• -pode ter apreendido_ na mensagem enviada ao 
Senado, revestiu-se de uma simploriedade gritante, que levou o jornalista cea
rense Fernando Maya, em comentário de fina ironia na sua aprecíadã:COliiila, 
ao tomar conhecimento do conciso texto da mensagem, que entre o "tenho a 
honra" e o ~·consideração e apreço" foram utilizadas apenas 10 linhas, numa 
autêntica subestimação aos membros do Corigresso Nacional, que antes aco
lheram, por unanimidade, a matéria. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB - GO) - Permite V. Exa um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE)-Concedo o aparte a V. 
Ext-, nobre Senador Lâzaro Batboza. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)...., Eminente Senador Mauro Be
nevides, quero nesta tarde congratular-me com o povo nordestino e tambêrn 
com o povo amazônico, pela inserção de um representante, quer do Banco da 
Amazônia, quer do Banco do Nordeste, no Conselho Monetário Nacional. E 
deixar mais uma vez registrado, para memória da Casa, a luta de V. Ex• para 
ver incluído no Conselho um representante do Banco do Nordeste, e a luta do 
eminente Senador Adalberto Sena, do Acre, para ver incluído no mesmo 
Conselho um representante do Banco da Amazônia. O projeto de V. Ex• teve 
que enfrentar nesta Casa inúmeras peripêcias; depois de receber um parecer 
da lavra do eminente Senador, por Mato Grosso) Italfvio Coelho na Comisw 
são de Constituição e Justiça, o projeto ficou em banho-maria, de gaveta em 
gaveta, até que fosse efetivamente apreciado pela douta Comissão de Consti
tuição e Justiça. O projeto do nobre Senador Adalberto Sena, de que tive a 
honra de ser o relator, acabou recebendo algumas observações da Comissão 
de Constituição e Justiça, alegando que o projeto era inconstitucional; e che· 
garam a pedir-me, inclusive, que fizesse uma revisão do parecer. Neguei-me a 
reconsiderar o ponto de vista ali manifestado. Insisti na constitucionalidade e 
juridicidade do Projeto Adalberto Sena, que se guiava pelos mesmos cami~ 
nhos palmilhados pelo projeto de V. Ex• E o Presidente da república, ao vetar 
o projeto de V. Ex•, depois de uma longa luta, de uma longa tramitação, cfeti
vamente, não foi feliz; não foi feliz e acabou reconhecendo o seu erro ao ten
tar corrigi-lo, legislando por decreto, incluindo o representante do Banco do 
Nordeste e do Banco da Amazônia no Conselho Monetário Nacional. Mas, 
quer o Nordeste de V. Ex•, quer a Amazônia do eminente Senador Adalberto 
Sena, estarão sempre lembradas essas duas importantes regiões do País, que 
tiveram nos eminentes senadores as alavancas, as vozes firmes que acabaram 
por efetivamente lograr essa vitória. Parabéns a V. Ex•, parabéns ao Senador 
Adalberto Sena, porque a vitória, sem dúvida alguma, cabe a V. Ex•s. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Muito grato a V. Ex•, 
nobre Senador Lázaro Barboza, pelos oportunos esclarecimentos que presta 
a esta Casa, jã que V. Ex.', como Relator do Projeto Adalberto Sena, naCo· 
missão de Constituição e Justiça, reconheceu, com a sua autoridade de juris
ta, a constitucionalidade dessa proposição. 

Continuo, Sr. Presidente. 
Nota-se, com efeito, que a intenção dos técnicos situacionistas foi a de 

tentar aplacar a indignação dos Nordestinos diante do VETO, embora atra
vés de uma solução engodante e desprimorosa, que merece o nosso repúdio 
mais veemente. 

Acredito mesmo que o próprio Chefe da Nação, ao tomar conhecimento 
deste protesto formulado em nome da dignidade afrontada dos nordestinos, 
reformulará o Decreto n"' 85.776, expungindo o malsinado art. 2~t e estabele
cendo a presença do Presidente do BNB no mesmo nível dos outros organis
mos que lã se representam. 

Não sei como se posicionará, no caso, o preclaro Senador Nilo Coelho, 
que hoje fez a sua estréia como Líder do Governo, cuja disposição de recla
mar um melhor tratamento para o Nordeste foi condição sine qua para a acei
tação da Liderança da Maioria. 

Ser-lhe-â difícil, ao desembarcar em Recife, explicar aos seus correligio~ 
nãrioS, ao empresariado, à imprensa, a outros segmentos da sociedade pcr
nambucana essa discriminação inexplicável, na fixação da qual comprometeu 
irrecusavelmente o Primeiro Mandatário do País, responsável pelo ato, tam
bém subscrito por alguns de seus Ministros. 

Por isso, Sr. Presidente, tencionamos lutar contra o Veto, pois se vier a 
prevalecer a redação primitiva 4o projeto, o Banco do Nordeste tetá lugar no 
Conselho Monetário sem que incida sobre o comparecimento de seU Presi
dente a humilhante hierarquização, agora estatuída de maneira estranhável 
no texto publicado. 

Marginalizar-se o Congresso, com a usurp-ação até mesmo de sua prerro
gativa de legislar, já se tornou acontecimento rotineiro em nosso País. 

Aliás, O Estado de S. Pauto, cm longo editorial, no dia }9 de março, res
salta esse aspecto concentrador do Executivo, a propósito de um decreto-lei 
baixado a 25 de fevereiro: 

Diz O Estado de S. Paulo: 

"A assinatura deste Decr"'to-lei n•i.861/81, ilustra como sego
verna no Brasil e como· ao contrário do que reza a sadia doutrina 
econdmica, podem criar-se recursos por decreto - descapitalizando 
as empresas, num regime que se diz respeitador das regras do merca
do e contrArio ao comunismo e à economia centralizada. Hâ outro 
aspecto do problema que consideramos talvez mais relevante, por 
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ser de política geral: no art. 69 do referido Decreto~lei, faz~se refe
rencia ao Decreto-lei n• 18.120, de li de dezemb.ro de 1980. Em ou
tras palavras, de 11 de dezembro de 1980 a 25 de fevereiro de 1981 
- 76 dias ao todo, sem descontar domingos, feriados, Natal e Ano 
Novo- baixaram-se no Brasil42 decretos-leis sobre segurança na
cional, finanças e normas tributárias ou criação de cargos públicos 
em cada dois dias e pouco. Quando se1egiSla por decreto sobre ma~ 
térias desta magnitude e com esta fecundidade, o Congresso é intei
ramente dispensável - especialmente se não pode emendar o que o 
Executivo decretou -e se, não votando o texto governamental, ao fim 
de 60 dias aprova-o. 

Parece, assim, que o Executivo persegue o objetivo de reduzir 
os poderes do Congresso e a capacidade econômica das empresas. 'E. 
isto que o Presidente da República pretende, ao proclamar-se demo
crata e desejoso de construir o Estado de Direito?" 

Essas considerações do articulista de grande periódico muito bem se 
ajustam ao nosso discurso de hoje, quando se procura pôr em relevo a decisão 
presidencial de preferir legislar por decreto, desprezando um projeto de lei 
chancelado unanimemente pelos representantes do povo. 

O Sr. Teotônío Vílefa (PMDB - AL) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) - Pois não. 

O Sr. Teotônío Vilela(PMDB-AL)- Nobre Senador, o projeto de V. 
Ex• incluindo o Banco do Nordeste no Conselho Monetário Nacional teve 
uma repercussão muito grande e salutar em todo o N ardeste, sobretudo evi· 
cientemente junto ao empresariado nordestino. Do mesmo modo que o veto 
do Senhor Presidente da República repercutiu de forma dolorosa, amarga, 
principalmente junto ao empresariado. E o que se verifica? O Governo, atra
vés de expediente do decreto, faz simplesmente urna pirataria política: 
apropria-se das idéias da Oposição e joga lã fora como sendo algo seu. Creio 
que devemos --sem pretender agredir o Governo - denunciar esse tipo de 
expediente que vem utilizando com freqUência, para parecer então que atende 
às reivindicações da sociedade brasileira, das quais nós somos aqui represen
tantes. Mas, nobre Senador, quero aproveitar ainda o seu discurso para dar 
uma informação. Li hoje nos jornais, principalmente :ho Jornal do Brasil, a 
notícia de que no Cearã teria aparecido o ex .. üder estudantil Wlademir Pal
meira, iit-suflando os flagelados na invasão de feiras e armazêms de víveres. Se
gundo o noticiário do Jornal, houve atê um Deputado que ousou apresentar 
uma fotografia, afirmando que é de Wlademir Palmeira. Acabo c;ie receber 
uma informação oficial de Maceló, de que o Sr. Wlademir Palmeira e sua se
.1hora encontram-se em Maceió há 40 dias, sem qualquer tipo de ausência da 
Cidade de Maceió; inclusive a senhora Wlademir Palnleira deu à luz hâ cerca 
de 15 dias. O Sr. Wlademir não está exercen4o, hoje, nenhuma atívidade à se
melhança daquelas que praticava no passado, é hoje um homem que estã pro· 
curando trabalho, muito bem encaixado nos pensamentos da sociedade, e 
não sairia do Estado de Alagoas ou do Rio de Janeiro, onde tem hoje do
micílio, para ir para o interior do Cearâ, insuflar os flagelados à invasão de 
feiras e armazéns de víveres. Quero aqui, portanto, transmitir à Casa a infor
mação que acabo de receber de Maceió, e pedir a V. Ex' que transmito ao 
Governador Virgflio Távora, que S. Ex• cuide de outras coisas e não de fan
tasmas desta ordem, não é necessãrio criar. S. Ex• já tem tanta realidade bru~ 
tal diante dei::. no sertão do Ceará que nãõ devia se divertir com essas ficções. 
Posso garantir ao Sr. Virgílio Távora e ao Governo dO Ceará que o Sr. Wla
demir Palmeira não está preocupado em se dedicar à atividades desta ordem. 
Ele está integrado à sociedade alagoana e vivendo tr.anqUiJamente com sua 
família. Esta a informação que devo trazer à Casa, pedindo a V. Ex• que a 
transmita ao Sr. Governador do Ceará. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Senador Teotónio Vi
leia, prestarei esses esclarecimentos que V. Ex' agora me solicita, pondo por 
terra mais essa insinuação que hã cerca de três dias foi veiculada, não pessoal~ 
mente atingindo o Sr. Wlademir Palmeira, mas dando a entender que os agri
cultores, acossados pela seca e pela fome, pelo desespero e pela angústia, ru
maram em procura das sedes urbanas, instigados por provocadores, confor
me destacou o Ministro Mário Andreazza. 

No que se relaciona ao Banco do Nordeste, sinto-me no dever de prestar 
uma homenagem a V. Ex•, não apenas pelo apoio que prestou à tramitação 
do meu projeto nesta Casa mas, sobretudo, p~Orque V. Ex•, estando em 
Brasília no dia II de dezembro, e foi, sent dúvida, a primeira voz a se erguer 
contra o veto presidenciaL E V. Ex• o fe;z com aquela contundência, com 
aquela incisividade, com aquela veemência de um nordestino que, mais uma 
vez, sentiu positivar-se mais uma discriminação odienta contra nossa Região.· 

Concluo, Sr. Presidente: 
Lançar mão o Executivo -como se verificou no episódio enfocado nes~ 

te pronunciamento- de proposições_ de senadores e deputados para nulificá
Ias e, a seguir patrociná-las como suas não causa mais estupefação, pela su~ 
cessividade de tais ocorrências que devem ser estacadas, em nome da indepen
dência e _da harmonia entre os Poderes da República. 

O Nordeste, Sr. Presidente, aspira, de há muito, participar das grandes 
decis_ões nacionais. Nunca, porém, com a iníqua restrição imposta ao seu 
principal estabelecimento de crédito, numa hora em que a inclusão no Conse
lho Monetário é apontada como .. magnânima" decisão do Palácio do Planal
to. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se-
nador Evandro Carreira. (Pausa.) 

S: Ex' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes. 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA. Sem Revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. senadores: 

Nossa manifestação-de hoje serã sobre o problema de Carajás ou do cha~ 
mado Projeto Carajazão, Para u'Ina an-ãlise basCada em nurÍlerosos estudos 
que tive oportunidade de receber, feitos por entidades de classes, professores 
e até cientistas do nosso País. Ocorre que alguns detalhes ainda são neces
sários para completar essa análise, mas quero deixar aqui o registro, inclusi
ve, de que consta na pauta das minhas atividades na presente Legislatura a 
convocação, para que venham à Comissão de Minas e Energia, prestar escla· 
recimentos sobre o andamento do projeto e de todos os detalhes que nós do 
Senado e a própria Nação brasileira precisam conhecer, sobre a extensão, 
suas implicações, enfim, tudo aquilo que se estâ resolvendo e do que ele vai 
envolver, convocação que se estenderá- já que isso não foi possível ao final 
da Legislatura passada- ao Presidente da Companhia VaJe do Rio Doce, ao 
Sr. Ministro das Minas e Energia e ao Sr. Ministro do Planejamento. 

Fica este registro, porque voltarei ao assunto. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na sessão de ontem o Senado preocupou-se com o problema da nova 
seca que assola o Nordeste brasileiro. Naquela oportunidade, ofereci aparte 
ao discurso do nobre Senador Mauro Benevídes, que se detinha sobre a ques
tão, procurando situar a Paraíba dentro do contexto regional na atual emer
gência. 

O fato é que, quando o CTA revelou o resultado de suas pesquisas, no 
sentido de que iríamos ter cinco anos de seca no Nordeste, todos nós da re
presentação nordestina, assustamo-nos com aquele pressâgio. O Governo, 
pelo que declararam os seus lideres nesta Casa e na Câmara dos Deputados c 
os seus técnicos, através de entrevistas à imprensa, parece que não levou mui
to a sério aquela revelação do Centro Tecnológico da Aeronáutica. 

Mas~ Sr. Presidente, o fato incontestâvel é que já vamos agora para o ter-. 
ceiro ano de seca, e as últimas providências do Governo procuravam desati
var as frentes de serviÇo, sob a alegação de que as primeiras chuvas jâ anun
ciavam um bom inverno para este ano. Entretanto, a situação do Nordeste, 
neste instante, é de absoluta calamidade pública, sobretudo na zona do Polí
gono das Secas. 

No meu Estado, a Paraíba, zonas que sempre tiveram bom índice de plu
viosidade, como é o caso da Zona do Brejo, cujas terras são destinadas à agri
cultura de subsistênciaJ este ano, Sr. Presidente, também estão sendo assola
das pela estiagem. Tanto assim que o próprio GovCrnS.dor do Estado solici
tou, às autoridades competentes do Ministério do Interior, a sua inclusão no 
Plano de Emergência do Estado. Dos 171 Municípios da Paraíba, a esta altu
ra, 132 jã estão incluídos n.:t. emergência por decreto do Sr. Governador do 
Estado. 

E afirmo que, aqui no Senado, como na Câmara, nós, que constituímos a 
representação política do Nordeste, agimos, neste particular, acima de qual
quer paixão político-partidâria. O que nos interCssa, neste instante, ê denun
ciar a misêria e a fome dos nossos irmãos sertanejos que lá estão pedindo so
corro às autoridades municipais, estaduais e federais e, ao mesmo tempo, cla
mar por providências concretas das autoridades competentes para pôr cobro 
a essa situação, Sr. PresidenteA 

O Sr. Alberto Silva (PP - PI) - Permite V. Ex• um aparte? 
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O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Pois não, nobre Se
nador Alberto Silva. 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- Estou acompanhando o pronunciamen
to de V. Ex• com ·muito cuidado, porque lembro-me bem que V. Ex• abordou 
aquele relatório do CTA e, nõ-B.Uó passado, no· mês de junho, a Comissão de 
Assuntos Regionais do Senado fez uma visita' ao N ardeste- andou~se ... 1-
nibus mais de dois mil quilômetros- confirmando-se tudo o que V. Ex• aca
ba de descrever. Naturalmente que ftzcmos um relatório, eu e o Senador Al
mir Pinto, que foi ehtregue ao Presidente da Casa para ser encaminhado ao 
Presidente da República, onde descrevíamos a calamidade, anotávamos que o 
Governo tinha realmente tomado algumas providências relativas a dinheiro 
para os flagelados, mas pedfamos, fundamentalmente, que fosse destacada 
uma verba para o CTA, para iniciar os dois projetO& que constam daquele re
latório. Um projCto de fabricar nuvens, porque, no momento, não sei se na 
terra de V. Ex• há, mas na minha não hã uma nuvem no céu; então, é uma 
seca do tipo das mais drásticas do Nordeste. O que eu queria acrescentar ao 
discurso de V. Ex• é que o CTA pediu muito pouco comparado com o que já 
se gastou lá: pediu 400 milhões para um projeto e 400 milhões para um outro 
projeto. Ora, ao que fomos informados, a União jã vai gastando mais ou me
nos 30 bilhões de cruzeiros e, naturalmente, apenas para manter o homem vi
vo. Acredito que a mesma coisa acontece no seu Estado. Agora, quanto ao 
Piauí, quero aproveitar para incluir no seu discurso, neste Estado, com aque-
las chuvas, toda a população rural plantou e o legume nascido vai rnorrc1·, e 
eles sabem que vai morrer e não têm mais qualquer apelo, a não ser entrar na 
fila dos que vão receber essa esmola- é quase uma esmo1P ~ ;ra o Nordes
te. V. Ex•, como representante da área nordestina, está abor~.~ndo a qu~tào 
com os seus conhecimentos verdadeiros, de homem daquela área, e eu pediria 
que V. Ex• nos ajuO.aSSe -a reforçar, neste seu discurso, o -pedido qtJ'~ f1Z~;";mos 
ao Presidente e aO Ministro, no sentido de que dessem verbas ao CTA, para 
que não fiquemos no pi'óximo ano, qUe àinda é ano de seca, com os mesmos 
problemas, mas jã tenhamos, pelo menos, algumas das instalações propostas 
pelo CTA. ~ 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Lembro-me bem do 
discurso de V. Ex•, nobre Senador Alberto Silva. V. Ex• que é urn homem 
sério e estudioso ... 

O Sr. Alberto Silva (PP - PI) - Muito obrigado. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- ... está sempre volta
do para a solução dos problemas nordestinos. V. Ex•, nesse seu tom de fran
queza, fez esse apelo ao Senhor Presidente da República, ao Sr. Ministro do 
Interior e, no entanto, não foi atendido, c, como bem lembra V. Ex•, a esta al
tura já estamos no terceiro ano de seca, diante de uma previsão de cinco do 
CTA, e não se tomou nénhuma providência para atender às solicitações desse 
órgão da administração federal. 

Subscrevo integralmente o apelo de V. Ex'" e vamos ver se a esta altura, 
diante da realidade que aí está, haverá maior sensibilidade pai- parte das auto~ 
ridades governamentais. 

O fato, Sr. Presidente, ê que, por vezes, nós, do Nordeste, atê nos senti.
mos constrangidos de voltar diariamente a este mesmo assunto, para não nos 
tornarmos repetitivos. Mas o problema é que O assunto seca, o problema se.
ca, está estampado em todas as manchetes da imprensa brasileira. Ainda hoje 
eu lia no Jornal do Brasil, despachos de João Pessoa, capital do meu Estado, 
onde se dizia que havia pessoas caindo de fome no meio das estradas, com as 
sacolas vazias, caminhando em demanda de cidades ou vilas à procura de ali~ 
mentes. A Folha de S. Paulo publica uma entrevista dramática do Arcebispo 
de Fortaleza, Dom Aloísio Lorscheider, em que aquele insigne representante 
da Igreja Católica no Nordeste brasileiro, com a sua sensibilidade, foi para o 
rádio e disse, claramente, que não havia nada que pudesse se condenar no 
comportamento de um camponês que se deslocava dos seus rincões para a 
zona urbana à procura de alimentos, e inclusive, verberava contra recente de .. 
clarações do Ministro do Interior, Sr. Mário Andreazza, das mais infelizes e 
que já forem aqui comentadas, ein aparte, pelo Sr. Senador Teotônio Vilela. 

O Sr. Teotónio Vilela (PMDB - AL)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB) - Com muita honra, 
nobre Senador. 

O Sr. Teotónio Vilela (PMDB- AL)- Foi muito bom que V. Ex• vol
tasse ao assunto da seca no Nordeste, muito embora jâ seja comum na ârea 
oficial a afirmação de! que falar sobre a seca é demagogia. Reivindicar medi
das do Governo para a região conflagrada é criticar o Governo, aproveitar-se 
da miséria para criticar o Governo; e, por fim, sublevar.-se a massa faminta 
para sobreviver é um ato de subversão.~ assim que o Sr. Ministro do Interior 
está classificando o ato de sobrevivência dos flagelados, Vamos, então, espe-

rar o produto final dessa operação trágica, é o enquadramento de todos os 
nordestinos na Lei de Segurança Nacional! 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- V. Ex• tem toda ra-
zão. 

O Sr. Teotónio Vi/ela (PMDB- AL)- Os famintos, aqueles que ainda 
tiverem pernas, vão terminar os seus dias na cadeia e nóS outros, que estamos 
fazendo demagogia e provavelmente inr;:-.entivando a seca 110 Nordeste, tam
bém seremos enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Jâ disse uma vez 
que este Brasil está dentro de uma fa_se antropofágica. Ele começou acabando 
com o índio e, agora, está acabando com o nordestino. ~um processo de gc~ 
nocídio crescente. Como o índio era o maís brasileiro, e ·depois do índio o 
mais brasileiro é o nordestino~ ê: necessário que se ~cabe com isto. E. muito 
justo que isso tudo também se enquadre dentro da modificaç'io da fisionomia 
nacional pelas multinacionais. N6s não significamos nada para as multi.na
cionais, nem mesmo o mercado. Por que exi%tir? Então, que se pratique esse 
tipo de genocídio. Mas é necessário, queiram ou não, o nosso protesto dentro 
deste Senado Federai. Continuarei protestando ache bom ou não o Governo; 
aceite, acate ou não as minhas observações, ou as nossas observações. :e_ nos~ 
so dever continuar aqui na tribuna, denunciando a crescente desgraça qw· 
avassala o Norr.ieste:" Tenho visto par muitC' menos, ou seja, numa pequena 
ou numa ge~da no :S."Uí a mobiHzaçãc de tod J o Governo, do Presidente da 
Repút E ca. do Ministério; a susperi~o-(fe tõdt : N'ação cm torno de uma gea
da no -~ ul. Mas uma seca que _iâ vai pars o t rceiro ano não merece sequer 
uma advertí:ncia âos nordestinc-s nesta Casa.}. acho que já é tempo de o Go~ 
vemo pt-:Jib!r que se fale em seca _no Sena.!ic, ua Câmara, cm qualquer parte, 
nos jornal&, na: ' · ã.o, ao r.: ·· J, n.l.fud.a,il.ça tem que 'lcab ... r, tem que desa
parecer; são trint"" -inco milhões de vermes que devem sc:r esmagados. En
tão~ q·.Je se 3.dote uma medida mais drástica e mais violenta, uma morte mais 
rápidE i o que esse tipo chinês de tortura. Três anos, e ainda ouço aqui que da 
Banca 'l governista salte alguém a pedir, a nós, um projeto alternativo para 
rerolv ,f a seca. E para que ê que exíste o Governo? Para que é que existe o 
GO\--erno? O que é gOvernar, afinal de contas? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)-Ministério do Piane
jamento ... 

O Sr. Teotónio Vilela (PMDB- AL)- Governar, pelo que se está ven
do, é preparar o Exército, as Forças Armadas e a Polícia -Militar num movi
mento contra a· socied3de, porque se hoje nós temos, aí, a brutalidade no 
meio das ruas; a violência no meio das ruas, é porque a Polícia jamais se pre
parou para defender a sociedade; ela está preparada para atacar a sociedade. 
Da mesma forma está aí o. quadro nordestino: não há asSistência. Por que? 
Porque o Governo está preparado contra a sociedade, e não para zelar pelos 
interesses da sociedade, principalmente da sociedade nordestina. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Muito obrigado pelo 
aparte de V. Ex.', que esclarece vários aspectos da questão, e a coloca nos seus 
devidos termos. Nós, da Oposição, estamos cumprindo nosso papel, de trazer 
ao conhecimento do povo, atravês das tribunas do Senado e da Câmara, a si
tuação desoladora em que se encontra o Noredeste brasileiro, reivindicando 
providências- urgeittes e inadiáveis. 

No meu estado, como eu dizia ontem, Sr. Presidente, várias cidades tam
bém já foram invadidas. Na cidade de Cajazeiras, no alto sertão da Paraíba, 
prepara-se uma grande concentração de campon_eses para deliberarem sobre 
o problema de assistência aos flagelados da seca do N ardeste e pedir provi~ 
ciências aos governos municipal, estadual e federal. 

Mas, o que é de estarrecer é que a esta altura, depois de tanto tempo, 
tudo continue como era antes. Ainda ontem ouvi, aqui, com muito agrado, o 
nobre Senador Almir Pinto, profundo conhecedor da situação nordestina, c 
S. Ex• dizia que o pior é que com a chuva tudo era desativado, como se o 
problema econômico-social não continuasse. O Governo criou o Projeto Ser
tanejo. de iniciativa do nobre senador José Lins, na SUDENE. Era um proje
to que vinha para salvar o Nordeste seco, que se destinava a criar uma infra
estrutura de resistência aos anos de seca. Há quantos anos o Projeto Sertane
jo vem sendo implantado? Mas os recursos, de um lado, faltaram e, de outro, 
os que foram aplicados, até agora não renderam de modo a modificar a paisa~ 
gem nordestina. Sobre os recursos utilizados a Fundo Perdido, os quais, se
gundo o Senador Almir Pinto, no ano passado, foram da ordem de 4 bilhões 
e 100 IDilhões de cruzeiros, também se precisa repensar, Sr. Presidente, pois 
hã uma dose muito grande de paternalismo nisso tudo. São bilhões e bilhões 
de_cruzeiro~ gastos pelo Tesouro Nacional, no N ardeste, sem nenhuma con
trapartida, do ponto de vista econômico e até: social. Dir.-se.-ia, apenas, um 
auxílio imediato, e nada mais. 

E eu comparo a situação de hoje a de 1932, quando o ex-Ministro José 
Américo iniciava uma assistência maior aos flagelados da seca nos sertões 
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nordestinos, e vejo que naquele tempo, pelo menos muita coisa se salvou: a 
grande açudagem. as estradas federais abertas na região etc. Mais adiante, no 
Governo do Ex~Presidente Juscelino Kubitschek, em 1958, gastaram-se rios 
de dinheiro. Mas tambêm algum beneficio ficou: alguns açudes, algumas es~ 
tradas. 

Mas, agora, eu não tenho notícia, Sr. Presidente, de nada. Absolutamen
te de nada. Não conheço um açude, não conheço uma estrada. A não serpe
quenas obras que estariam sendo realizadas em propriedades particulares, 
por conta desses recursos a Fundo Perdido. Mas são obras que, se formos 
amanhã inspecionâ~las. dificilmente as encontraremos. Essa é a grande reali
dade. Isso de um lado. E, de outro. o Governo criou o chamado crédito subsi
diado, a juros mais baixos, mas o Banco do Brasil não contribui com os re
cursos necessârios· para atender aos pedidos de financiamento da maioria dos 
proprietários. 

Então, se a situação era grave, hoje e gravíssima. Nada restou do que foi 
aplicado, e a calamidade continua. O Governo terá que manter a assistência, 
porque não pode deixar que essa população imensa morra de fome. 

Creio que ê preciso bom senso, é preciso que as autoridades federais en
contrem um meio pelo qual esse dinheiro possa.frutificar. Que se abram, de 
novo~ frentes de serviço para construção de várias obras que estão projetadas 
no Nordeste brasileiro. Lá, no meu Estado, conheço algumas obras com pro
jetas prontos e que, até hoje, não foram iniciadas por falta de verbas. Está af a 
grande barragem de Acauã, no rio Parafba. Evidentemente que isso poderia 
equivaler a deslocamentos de população, mas que se fizessem os deslocamen
tos contanto que as obras aparecessem. Há, tarnbêm, na Paraíba, o Açude 
Cacimba da Vársea, que hã vinte anos foi tornado público pelo ex-Presidente 
Juscelino Kubitschek de Oliveira e que, atê hoje, não teve sua construção ini
ciada por falta de recursos. No entanto se gasta esse dinheiro todo desordena
damente em planos que deixam mal o Governo. Só não o deixam mal sob o 
aspecto humano porque, de qualquer modo, se está socorrendo as populações 
flageladas. 

Esta, Sr. Presidente, a situação, a meu ver, dramática, do Nordeste brasi
leiro. E nós, aqui, devemoS-cerrar fileiras para, diariamente, conclamar o Go
verno para superar tudo isso. Vamos realmente exigir que a SUDENE fique 
em reunião permanente, em estado de alerta. E que o Sr. Ministro do Interior 
comande as operações, em nome do Governo Federal. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Ouço o nobre Sena
dor Agenor Maria. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN) - Senador Humberto Lucena, ~ 
muito oportuna a intervenção de V. Ex•, especialmente quando afirma que as 
bancadas que têm assento nesta Casa colocam o problema do Nordeste acima 
do problema polftico. Na realidade, o problema do Nordeste ê: muito mais 
importante do que os problemas dos Partidos. Toda a soma bilionária que o 
Governo vem despendendo no Nordeste vem servindo, infelizmente, só para 
apequenar o Nordeste. O homem que recebe a importância ins!gnificante, on~ 
tem de oitenta e quatro cruzeiros, hoje, de cem cruzeirOS por dia. sem respos~ 
ta econômica, está sendo tranformado num malandro e num velhaco. Num 
malandro porque ele recebe sem trabalhar e num velhaco porque o que ganha 
não dâ para pagar a mercearia. Essa, infelizmente a relidade, e o quadro que 
retrata uma dimensão extraordinária. Eu não sei, Senador Humberto Luce~ 
na, eu que cheguei ontem de lâ, passei quase 90 dias, se ê possível uma so
lução a curto prazo, porque, infelipnente, no decorrer dos séculos, pois desde 
1877 temos notícias-desse flagelo, os Governos, todos eles, sempre procura~ 
ram tratar o Nordeste, nessa época, paternalista, ... 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB) - Perfeitamente! 

O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN) - ... nada ficando para que o ho
mem pudesse conviver com a seca, porque, na realidade, morar no Nordeste é 
':!.prender a conviver com a seca~ De forma que ine cOitg:ratulo com V. Ex,. 
Devo fazer, amanhã, ou depois, um pronuciaineilto ii respeito daquela reali
dade, onde pintarei o quadro que vi, Pois o qUe vejo; hoje, no Nordeste é mui~ 
to diferente daquele pintado_ por Euclides da Cunha porque, infelizmente, o 
paternalismo não só apequena como desfibra o homem. E esse desfibramento 
do homem do NordeSte pode, realmente, nos levar a uma- situação irreversf~ 
vel. O Bispo de Fortaleza afirmou, e hoje está nos jornais, que todo aquele 
que conseguir matar a fome através da invasão das cidade~, já não está pecan~ 
do. Já não está pecando! De forma que já~ a Igreja ·que tira do homem essa 
influência psíquica de que o roubo possa ser um peclido. -ASSalt&i-ãS- rn:ercea~ 
das do interior já não é peci:t.do. Mas possO afimar á V. EX•, Senador HUrtiA 
berto Lucena, que não sei quem ~ mais pobre nO--NOrdeSte~ hoje; se é o ho
mem que é dono da bodega ou se aquele que está assaltando a bodega. Não 
sei quem é mais pobre no Nordeste, se o proprietário de teua ou o morador, 

rendeiro ou diarista. O que sei ê que o Nordeste ê só pobreza e dívida; dívida 
e pobreza tendo em vista realmente que o Governo Federal atê hoje não deu 
ao Nordeste, nem de perto, aquilo que pertence ao Nordeste. Muito obriga~ 
do. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB .,- PB)- V. Ex• tem toda ra
zão nobre Senador Agenor Maria, sobretudo quando sabemos que os pro~ 
prietãrios rurais, de um modo geral, sobretudo os médios e os pequenos, es~ 
tão todos pendurados no Banco do Brasil, e no Banco do N ardeste, com suas 
terras hipotecadas - esta ê a ve:rdade - e sem poderem pagar seus financia
mentos, e muitas vezes até ameaçados de execução pela Consultaria Jurídica 
desses estabelecimentos de crédito. 

O fato de estarrecert Sr. Presidente, é aquilo que eu dizia, isto é, de nada 
se fazer de concreto em termos definitivos. Referi~ me ao fracasso atê agora do 
Projeto Sertanejo que foi saudado com euforia. E as obras de irrigação? O 
que temos de irrigação no Nordeste é irrisório, Sr. Presidente, diante das nos~ 
sas necessidades. O Plano de Integração Nacional. em 1970, quando foi 
lançado, ao retirar cerca de 30% dos incentivos fiscais para custeâ-lo na Ama~ 
zônia, previa 70 a 80 mil hectares de terras irrigadas até 1974. Nada feito. De
pois, em 1974, veio o II PND, cuja meta eram 110 a 120 mil hectares de terras 
irrigadas no Nordeste. E hoje estamos na faixa de 30 a SO míl, se muito. En
quanto isso grandes barragens estão construídas. Água temos para fazer a ir
rigação, o que falta ê uma decisão política do Governo de realizâ-la. Basta 
lembrar que o Estado do Rio Grande do Sul possui 400 mil hectares de terras 
irrigadas, entre projetas de irrigação de particulares e do Governo. Enquanto 
isso o Nordeste não chega a 50 mil. Como se quer combater a seca sem irri
gação? 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Permite um aparte, nobre Sena
dor? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Pois não, nobre Se
nador. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN) - Senador Humberto Lucena, 
para que V. Ex• possa ter uma idêia, os flagelados do Rio Grande do Norte 
não receberam o mês de fevereiro ainda. O Sr. Ministro disse, ontem, que o 
dinheiro de março estava pronto. Pois bem, o mês de fevereiro não foi pago 
ainda. Hoje é dia 1 O. Até ontem, 9 de ma·rço, não havia sido pago o dinheiro 
de fevereiro. Acontece que quem fornece a esse homem, a esse flagelado é o 
bodegueiro do interior. Ele fornece a rapadura, a farinha, o feijão, mas não 
tem capital para esperar que o Governo tenha a boa vontade de pagar. Está 
todo mundo falido no interior. Estâ falido o merceeiro que está fornecendo a 
esse operário, porque com três mil cruzeiros por mês ele não passa. Então, ele 
estâ comendo quatro, cinco mil cruzeiros. O flagelado está devendo na bode~ 
ga doze mil cruzeiros, vai receber três, fica devendo nove. I! de se perguntar: 
por que não se paga em dia ao flagelado? Segundo, se o Governo não paga 
em dia ao flagelado, ele tem de tomar o produto para comer, porque está 
morrendo de fome. Eu disse ontem a um jornalista, no Aeroporto, quando 
cheguei. o grande problema é que o Governo não pagou o mês de fevereiro. 
Acredito até que possa haver alguma insuflação, mas o responsável é o Go
verno que não paga o operário. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Sabe V. Ex• que o 
número de inscritos e alistados proporcionalmente à PoPulação de cada mu
nicípio é irriSório. 1: uma medida de caráter meramente paliativo. 

O Sr. Teotônio Vilela (PMDB- AL)- Há algo aqui a se registrar no 
aparte do nobre Senador Agenor Maria, ê quando ele se refere ao merceeiro 
ou o bodegueiro lã do N ardeste, que não t~m cap"ital para suportar tanto tem~ 
po seu fornecimento. Eu tenho a impressão de que o Governo Federal, habi~ 
tuado a tratar com os empreiteiros de estradas de rodagem, vê o pobre bode
gueiro do Nordeste no mesmo nível. Apenas o bodegueiro do Nordeste não 
tem capital para financiar a desgraça, financiar-a miséria. De maneira que são 
quadros completamente diferentes, mas nem af, nem ar a burocracia nacional 
distingue os dois tipos de financiadores -de uma obra pública. Até nisto 
Brasilia é cega com relação à Região Nordestina. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PJ11DB- PB)- Sr. Presidente, con
cluindo, ao juntar a minha voz a quantos denunciaram aqui a situaçãO de ca~ 
lamidade por que passa o Nordeste, neste momento, particularmente o meu 
Estado~ a Paraíba, faço um apelo aos Srs. Lfderes no Seriado Federal, no sen~ 
tido de, de imediato, dentro da área de noSsas. atribuições, convocarmos a 
Comissão de Assuntos Regionais. numa reunião que eu diria de caráter per
manente, para juntos, acima de qualquer cOilotação Politico-partidária estu~ 
darmos em profundidade essa situação nordestina" que se vai deteriorando, 
cada dia que passa, sobretudo na área do Polígono, com a terceira seca que 
atinge a região, a fim de que póssamos reunir_ ~adaS.~ conseguir elaborar um 
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plano de ação a curto prazo, um a mêdio prazo e outro a longo prazo, ofere~ 
cendo sugestões concretas ao Governo Fedeáll, com a presença aqui, nova~ 
mente, de todas as autoridades competentes da área do Nordeste. 

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

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sr. Presidente, ê até dificil dizer do assunto que me traz à iribu.na depois 
do clamor nordestino. As palavras do SenadOr Humberto Lucena, do Sena
dor Teotônio Vilela e do Senador Agenor Maria, praticamente me constran~ 
gero neste instante. 

De qualquer forma, Sr. Presidente, é apenas para f3ier uln apelO às Lide
ranças do meu Partido, do Partido Popular, aqui representado pelo Senador 
Evelásio Vieira, e do próprio partido do Governo, liderado pelo eminentt: e 
nobre Senador Nilo Coelho. E. que o CongresSo Nacional vai discutir e votar 
amanhã duas emendas à Constituição. Duas emendas, Sr. Presidente, que 
pretendem dar a Brasília uma representação politica. 

O exemplo é vãlido. 
Veja V. Ex•, que é tambêm um· nordestino, aqui, neste instante, e nesta 

tarde, vozes nordestinas chamaram a atenção do Governo, para aquilo que 
acontece nos seus Estados. E a nossa Capital - Brasflia - não tem represen-
tantes políticos, Sr. Presidente. -

Se algo de grave aqui acontecer, possivelmente neste Plenário ... 

O Sr. Teotônio Vilela (PMDB - AL) - E deve estar acontecendo. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG) - ... poucas vozes, ou tal· 
vez nenhuma voz, levantar-se-iam para defender a nossa Capital FederaL 

Por isto que ousei, 3.p"6s este clamor nordestino, e lembrando, inclusive, 
Sr. Presidente- não seí se atê seria histórico lembrar isso face às nossas au
toridades - o episódio histórico de 1972 na França, Quando o Rei Luiz XVI 
escrevia no seu diârio que ·nada tinha a constar - c ainda usava a expressão 
francessa rien- e naquela altura, nas ruas, o povo invadia e jâ tentava tomar 
a Bastilha. 

Não sei se este clamor nordestino significaria também isso, quando esta
mos assistindo a essas populações miseráveis do Nordeste brasileiro invadin
do armazéns à procura de abastecimento. 

Portanto, Sr. Presidente, aqui o meu. apelo aos nobres Líderes dos Parti
dos de Oposição e particularmente ao Senador Evelâsio Vieira aqui" presente, 
para que amanhã conduzam suas Bancadas ao Congresso Nacional, e permi
tam que esta Cidade tenha sua representação política, num projeto do Depu
tado Epitácio Cafeiteira, que pretende representação na Câmara dos Deputa
dos e no Senado Federal e um projeto de nossa autoria, que pretende um Po
der Legislativo cm Brasília, através da criação de uma Assembléia Legislati
va, para que Brasília possa, -como a Bancada Nordestina, deu o exemplo, 
nesta tarde, unindo suas vozes em protesto, clamor e em apelo - para que 
Brasília, um dia, na Câmara e no Senado, e através de uma Assembléia Legis
lativa, possa ter também suas vozes no cenário nacionaL 

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

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Gastão MUller. · , 

O SR. GASTÃO MÜLLER(PP- MT. Pronuncia o seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Fala-se e publica-se em todos os órgãos da imprensa brasileira que hâ em 
marcha um plano do Governo Federal de criar ,um novo Estado, no Brasil, ou 
seja, vai se promover o Território de Rondônia a mais um Estado da Fede~ 
ração Brasileira. 

Nada mais justo, sendo·o ato, aplaudido, praticamente, pela unanimida~ 
de do povo brasileiro. Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que se concretize o 
auspicioso fato, mas não com o sacríflcio de um outro Estado da Federação, 
Mato Grosso. Consta gue o Estado de Rondônia teria maior área que atual~ 
mente possui o Território, ou seja, 247 mil quílômctros quadrados, graças a 
anexação de um trecho do território mato-grossense, do Município de Ari-
puanã. · 

Não é justo que Mato Grosso mais uma vez tenha o seu território reta~ 
!h ado, pois, este Estado jã gerou o Mato Grosso do Sul, em 1977, e hã alguns 
anos atrâs cedeu aproximadamente 200 mil quilômetros quadrados do seu 
território para a fOrmação do hoje Território de Rondônia e amanhã Estado 
de Rondônia. POr que Sr. Presidente, Srs. Senadores, mais uma vez, mutilar o 
território mato-grossense? 

Não estamos, acho cu, na êpoca do Brasil Colônia, quando o Poder dos 
Reis de Portugal, dava-lhe o direito de distribuir capitanias c sesmarias ao seu 
bel prazer, dividindo e redivindindo o território pátrio. 

É preciso lembrar aos tecnocratas e burocratas empedernidos que os Es
tados, quando unidos, geram a Federação e conseqiientemente, produzem 
como elemento final do processo político o Estado, no cas_o, o Brasileiro. Não 
se vê, portanto, razão justa, se a voz ·corrente é verdadeira, que essa espo~ 
liação vã se concretizar, esquecendo-se que Mato Grosso é um Estado Fede
rado que contribui com sua parcela para a formação da Federação e-do Esta~ 
do Brasileiro e tem que ser respeitado, dentro da sua autonomia constitucio
nal. 

Não está certo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que mais uma vez, agora 
numa êpoca que o Sr. Presidente diz sempre que seja fazer deste País uma de
mocracia, que se crie às escondidas, às caladas da noite, em Gabinetes, aqui 
de Brasília, bem refrigerados e sem a participação do povo, sem respeito aos 
princípios democráticos o novo Estado, com o sacrificio, repito, mais uma 
vez, de parte do território do jâ sacrificado Estado de Mato Grosso. Que se 
transforme Rondônia em Estado, mas que essa promoção não se faça a custa 
do sacrifício de outrem, no caso Mato Grosso. 

Conclamo aos mato-grossenses de nascimento ou adoção a unidos luta
rem com todas as forças legais e constitucionais para que Mato Grosso não 
veja outra vez o seu território retalhado, como se fosse terra de ninguém. 

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

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Não há mais oradores inscritos. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designan-

do para a próxima sessão ordinária de amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, em turno único, do Requerimento nl? 514, de 1980, dos Senado
res Tancredo Neves e Itamar Franco, solicitando a transcrição, nos anais do 
Senado Federal, do relatório das atividades da Comissão Parlamentar de in
quêrito da Assembléia Legislativa de Minas Gerais- Intitulado udenúncia à 
Nação". 

-2-
Votação, em turno único, do Requerimento nl? 530, de 1980, do Senador 

Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos anais do Senado Federal, da 
palestra feita pela Professora Léa Leal, Presidente da Legião Brasileira de As· 
sistência, na Escola Superior de Guerra, no Rio de Janeiro. 

-3-
Discussão~ em turno úniCo,-do Projeto dç: Lei da Câmara n9 64, de 1980 

(nl? 2.888/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da ll.e
pública, autoriz.ando a alienação, sob a forma de doação modal, ao Estado 
do Pará, do imóvel que menciona, situado no Município de Marabá, Estado 
do Pará, e dá outras providênciaS, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.241 e 1.242, de 1980, das Co
missões: 

........ de Agriculttu'a, e 
- de Finanças. 

-4-

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 16, de 
1980 (n• 51/80, na Câmara dos Deputados). que aprova os textos do acordo 
sobre a implementação do artigo VII do acordo geral sobre tarifas aduaneiras 
e comércio (código de valoração aduaneira), do Protocolo adicional ao referi
do acordo, bem como da lista de concessões tarifárias brasileiras nas nego· 
ciações comerciais multilaterais, todos concluídos cm Genebra, a 12 de abril 
de 1979, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS; sob n•s 1.247 a 1.249, de 1980, das Co-
missões: 

- de Relações Exteriores; 
- de Economia; c 
- de Finanças. 

-5-
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nl? 05, de 

1980, do Senador Nelson Carneiro, que altera a redação do artigo J9 da Lei n~ 
5.527, de 8 de novembro de 1968. tendo 

PARECERES, sob n•s 1.039 e 1.040, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, e, no 

mérito, favorável; 
- de Legislação Social, favorável. 

-6-
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~ 35, de 

1980, do Senador Passos Pôrto, que estabele<e normas de proteção à empresa 
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privada nacional produtora de bens de capital e de serviços de Engenharia, 
tendo 

PARECERES, sob n?s 1.122 e 1.123, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Economia, favorâvel. 

-7-
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 184, de 

1980, do Senador Henrique de La Rocquc, que altera a redação do artigo 394 
do Código de Processo Penal, e acrescenta parãgrafo ao artigo 34 do Código 
de Processo Penal Militar, tendo 

PARECER, sob n• 1.035, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, favorãvel. com emenda que apresenta de n9 

1-CCJ. 

-8-
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da Constitucionali

dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n9 142, de 1980, do Senador Orestes Quêrcia, alterando dispositivo da 
Lei n.., 3.807, de 26 de agosto dC 1960, que dispõe sobre a lei Orgânica da Pre
vidência Social, tendo 

PARECER, sob n• 1.034, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Estã encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 40 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO 
NA SESSÃO DE 9-3-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS -CE. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

De regresso do meu Cearâ, para o reinício desta Legislatura que já per
lustra a 3• Sessão Legislativa, ocupo a tribuna, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, para lhes dizer da desolação e angústia dos meus conterrâneos, atemori
zados com o espectro de um 39 ano de estiagerri, de conseqUências imprevisí
veis para o Estado e, por que não dizer, para todo o Nordeste brasileiro. 

Repetirei o que a imprensa cearense quase diariamente acentua nos seus 
comentãrios. Embora entenda que se deva evitar a todo custo o alarmismo. 
não se pode obscurecer que o quadro climático -que está a perdurar, sem que 
se modifique, trarã para desgraça nossa, a doença, a fome e a sede. A miséria 
enfim! 

Quando- vez por outra- na Sessão Legislativa passada dizia das mi
nhas apreensões com resultados dos estudos do Centro Aeroespacial de São 
José dos Campos, chamava a atenção desta Casa e das autoridades maiores 
da República, para que encarassem, como verdadeiras e ·confiãveis as pesqui
sas aeroespaciais realizada por aquele Órgão, cujas tendências por ele confi
guradas; eram de uma ~stiag!::m prolongada para o Nordeste; çom piques, nos 
anos de 1981 e 1983. 

Cheguei mesmo a dizer que não aceitava a indiferença de alguns estudio
sos que discordavam das previsões científicas do CTA, por se tratar de de
duções matemáticaS, e por isto nem tanto positivas; vez que, jâ estávamos en
frentando o 29 ano de seca e que, ao invês de duvidar, melhor seria prevenir 
contra o fenômeno, dando~se condições fiflanceiras para que o Centro da Ae
ronáutica, que pedia tão póúco, fosse atendido e se aparelhasse do necessário, 
quando nada, na montagem de uma estrutura de Terr~Çcom estações de ras
treamento tipo àjã exiStente em Petroliila no Estado de Pernambuco. Outras 
se faziam necessárias e deveriam ser montadas nas cidades de Feira de Santa
na - BA; Caicó.....:.. RN e Picos- PI. E mais, o instrumental que, baseado no 
Atlântico leste, atiraria na atmosfera a poeira de carbono que, com o calor 
oceânico, dar-se-ia a condensação e conseqüente formação de nuvens, logo 
tangidas pelos ventos alíseos, para o continente, passíveiS de serem nucleadas 
se não se desfizessem por si mesmas. 

Visa o Centro Aeroespacial com isto, sobretudo, minimizar os malcficios 
produzidos à lavoura, pelos "Veranicos" que sabemos comuns no Nordeste, 
sobrevindos após uma fase chuvosa, da qual o ruralista se aproveita para fa
zer o plantio. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não tenho notícia se foram libera
das as verbas de 189 milhões de cruzeiros para o ano de 1980 e se será atendi
da a liberação de 89 milhões em 1981, para o CTA munir-se do instrumental 
necessário à sua ação científica em prol da Região Nordestina. 

O Governo Federal à frente do qual está Sua Excelência o Presidente 
João Figueiredo, se tem havido com prodigalidade e espírito de humanidade 
atendendo, através do Ministério do Interior, a gente nordestina. A conti-

nuação da emergência, de certo, minimizará o espectro da fome, que ronc'!i c 
Nordeste, mas não resolverá s~u problema secular: A Seca! 

O Senhor Presidente da República entendeu em boa hora, que dev~ ria 
ativar o Pólo Nordeste e o Projeto Sertanejo, destinando-lhes recursos con os 
quais se aparelhará a Região mêdio-Setentrional do País para conviver co.n a 
seca. E não só isto: com visão ampla do fenômeno climãtico, assinou contra~ 
tos para a vâlida tentativa de canalização das ãguas dos Rio São Francisco 
(excedentes da Barragem de Sobradinho)- e do Tocantins que, viabilizada a 
intenção, teremos perenizados vários rios do semi~árido o que proporcionará 
um novo alento, ao sofrido povo nordestino, tão ávido de desenvolvimento. 

A Irrigação e o Provãrzea, serão também, ativados, no aproveitamento 
de milhões de hectares produtivos, não só no centro-sul, como no Nordeste. 

O problema de irrigação necessita ser encarado com o máximo de objeti
Vidade, e não apenas, de maneira experimental, sem recursos para se desen
volver -: infl1JÍr com a produtividade dela resultante, para minimizar situações 
como as determinadas pela estiagem. 

O Cearâ dispõe de grandes reservatórios dãgua, açudes com milhões de 
metros cúbicos de âgua, como acontece com o Orós com· 2 bilhões e 700 mi
lhões, isto sem as c-omportas que, uma vez colocadas, atingirão reservatório a 
sua quota máxima de 4 bilhões de metros cúbicos. 

Só no ano passado foi corrigido o defeito que há 12 anos impedia a colo~ 
cação da válvula dispersara, que garantiu a perenização do Rio Jaguaribe, 
numa extensão de 220 quilómetros. para tal acontecer, foi preciso o Estado 
enfrentar uma estiagem àquela época, 19 de junho de 1980, data da inaugu
ração da válvula, de ano e meio e ter à frente do Ministério do Interior a figu~ 
ra dinâmica de um Mário Andreazza, quejâ este ano- 1981, se não me falha 
a memória, colocou as comportas do açude Banabuiú, duplicando a sua ca
pacidade, hoje, alcançando os quase 2 milhões de metros cúbicos de água, e 
que irâ perenizar o Rio do mesmo nome, no Sertão Central. 

Na Zona Norte, existe um grande açude- o Araras, que segundo desejo 
do Ministro do Interior irâ ter também a sua válvula dispersara, indo pereni~ 
zar o Rio Acaraú, na Zona Norte do Estado, 

Isto sem se falar em açudes outros de médio porte que bem poderiam ir~ 
rigar milhares de hectares de terras já selecionadas e que há muito esperava-se 
tornarem-se produtivas. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE) - Com prazer. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Apenas para registrar no pro
nunciamento de V. Ex•, no que tange à Zona Norte, a autorização recente~ 
mente expedida para a construção da Barragem do Jaburu, assunto que V. 
Ex• e eu já tínhamos abordado nesta Casa, em anteriores pronunciamentos. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- Agradeço o aparte de V. Ex• A 
barragem serã na Serra de Ibiapaba. no Município de São Benedito, se não 
me falha a memória. 

A Comissão de Senadores que visitou o projeto de irrigação do sistema 
Curú-Paraípaba e viu que beleza. de produção.nu~a área de3.penas 3 mil hec
tares, quando a previsão é para 12 mil hectares, o mesmo acontecendo com o 
Projeto Lima Campos, com apenas I/3 de hectares irrigados, sendo o maior 
projeto ó de Morada Nova. 

A chave da recuperação do Nordeste, como um todo, está no aproveita
mento tecnológico dos mananciais que pontilham o seu território, sem que 
transponham padrões tecnológicos que nada têm a ver com suas característi
cas específicas. 

O que acontece com o mêdio setentrião brasileiro não é uma ausência 
completa de chuvas, como se verifica em outras regiões do Globo Terreste. 

Mais adiante, neste despretencioso proncunciamento, mostrarei que 
chove no Nordeste. 

Lamenta-se é a mâ distribuição das chuvas, a descontinuidade pluviomé
trica. 

E como bem apreciou o problema o articulista do .. Jornal de Brasflia, ao 
emitir a Sua opinião sobre a tecnologia da seca, alvitrava a idéia de que diante 
da constatação da não carência de água no Nordeste, o que estava a se impor 
era a estocagern do precioso líquido, que corre,- como ele bem disse- para 
o oceano? e isto feito redistribuí-la depois, através de aquadutos- este o ter~ 
mo por ele utilizado, pela região carente. 

A verdade é que bem o disseram: .. as lições da seca estão disponíveis há 
muito tempo". 

Mas o que assistimos, devo afirmar, não encerra nenhuma novidade, 
nem fato novo, porque temos visto em ocasiões precedentes, repetir-se como 
bem acentua o professor Paulo Bonavides- .. o clamor efémero dos que pre
tendem libertar o Nordeste das formas de atraso e subdesenvolvimento, to· 
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mando o tema das secas como argumento central da necessidade de pôr ter
mo definitivo à quesião nordestina na esfera do pacto federativo~'. 

E salienta o culto professor cearense: "Quando os debates se acendem, 
hã sempre uma cfcrvescencia de planos, projetes, discursos e promessas, tra
duzindo tão somente o remorso que rala a autoridade pública, de consciência 
pesada por haver faltado ao dever histórico da solução social com respeito ao 
Nordeste". E diz mais: - uuma estrutura agrária injusta e perpetuadora de 
tais espetãculos se ergue em área onde os reservatórios oficiais acumulam 
ociosamente volume dágua superior ao de várias baías da Gua_nabara e onde a 
irrigação alcança, em contraste, percentuais míniinos e irrisórios". 

Como se depreende, o pensamento do nobre professor, somif-·Se ao de 
muitos que se batem por uma luta sem tréguas contra o problema secular do 
Nordeste. 

As incursões paliativas parecem, cederão agora lugar ao trabalho perma
nente do atua1 Governo, no sentido de prepara~ a região nordestina para con
viver com a seca. 

O SR. Presidente João Figueiredo expressou este desejo, quando da visi
ta que fez à cidade de Patos, no Estado da Para!ba. 

~ certo que esta conviência só serã possível, se não faltar à região-: 
problema a ajuda coritinuada do Poder Central, que deverá encarar com pa
triotismo e amor, o martírio a que vêm sendo submetidos os sertanejos do 
N ardeste, dignos de melhor sorte. 

O Ministro Mário Andreazza estâ mais uma vez visitando os campos 
conflagrados do Nordeste. 

lmbuido das melhores intenções, Sua Excelência jã compreendeu o novo 
rumo a seguir para solucionar a problemática nordestina. Nada de paliativos. 
Agora é pra valer, pol,"que, do contrário, nestes 5 anos de estiagem se consti-
tuirá o Nordeste, no Saara brasileiro. · 

Dois anos de seca já foram vencidos com mil sacrifícios. 
A estiagem de 1981, se afigura muito mais grave do que a do ano que 

passou. 
Em 1980, por este mês de fevereiro,jâ haviam sangrado os grande açudes 

do Ceará, inclusive o Orós. , 
As plantações - algumas chegaram à colheita; outras feneceram com o 

Veranico. o que foi prsenciado pelos componentes da Comitiva de Senadores, 
visitando ãrea de 4 Estados Nordestinos, que constaram na Chapada do Ara
ripe, no Ceará, milharais que não germinaram por falta de uma ou duas chu
vas, causando prejufzo to:tal à lavoura. 

Este ano, poucos açudes tomaram água, e a única esperança que ainda 
acalenta o sertanejo, para um regular inverno, é o dia 19 de março- dia de 
São José, padroeiro do Cearã, que quase coincide com a passagem do equinó
cio: - se não chover a partir desse dia, acabaram-se todas as esperanças do 
traumatizado sertanejo do meu Estado. 

Ses. Senadores: 
Tenho cm meu poder dados que me foram fornecidos pela Fundação 

Ccarense de Meteorologia e Chuvas Artificiais, relativos às precipitações plu
viomêtricas, cOrrespondentes ao mês de janeiro, e prinlcira quinzena de feve
reiro do ano de 1981. 

Pela relação em meu poder, constatamos boas precipitações pluviométri-
cas, esporádicas em determinados municípios como: 

Chaval e Martinópole, com 112.7 e 106.1 mm respectivamente; 
Ibiapina, com 121 mm; 
São Benedito, com 118.4 mm; 
Ubajara, com 143.2 mm; 
Ipú, com 132.0 mm. 
Meruoca (serra) com 141.1 mm, todos na. Zona Norte_ do Estado. 
Aratuba- 109.8 mm, município encravado na Serra de Baturitê, onde a 

pluviosidade, neste mês de janeiro, foi regular, o·mesmo acontecendo a ou
tros municípios serranoS com precipitação mêdia de 60 mm. 

No sertão Central, -Nô-Vo Oriente: 139.4 mm; 
Oiticica (Crateús) - 103 mm; 
Quixeramobim - 85 mm; 
Juatama (Quixadã) - 77.0 mm; 
Arneiroz- 104.6 mm; 
Catarina (S. Gonçàlo) - !23.0 mm; 
Saboeiro - 113 mm. 
Na Região Sul, que sempre foi a de maior pluviosidade, este ano não se 

apresenta bem, com cxceção do Município de Jardim, onde no mês de janeiro 
(vejam só), choveu por meio inverno: - 337.9 mm; uma coisà que não se 
compreende. 

Juazciro do Norte- 81 mm; 
Crato - 107.0 mm; 
lngazeiras - 112 mm; 

Jati - 130 mm; 
Aurora - 129 mm; 
Cedro- 197 mm; 
Ipaumirim - 1.06.3 inm; 
Lavras da Mangabeira - 103 mm; 

e 143 mm num distrito deste município, de nome Arrojado. 
Iremos encontrar Municípios sem quase nenhuma pluviosidade: 
Acopiara - 12 mm; 
Santa Quitéria (Muribeca) - 7.3 mm; 
Timbaúba - IS. mm 
Sobral - Açude Forquilha - 8.5 mm 
Por af se depreende que se as chuvas continuassem nos meses seguintes, 

mesmo com esta descontinuidade, daria para fazer água nos açudes e lagoas, 
melhorando a situação do subsolo, a estas alturas, como já disse, com ausên
cia completa de água nos lençóis freáticos. 

Somando-se todas as precipitações de janeiro, vamos ter um total de plu
viosidade em todo o Estado, em torno de 9.871 mm o que equivale a uma mé
dia _ele 70.0 mm por município, ou seja, 2,3 mm de chuva por dia nos 141 mu
nicípios cearenses. 

Este Srs. Senadores, o atual quadro da estiagem no Ceará. 

A Fundação Cearense_ de Meteorologia e Chuvas Artificiais, vem de ad
quirir mais um avião - marca "Bandeirante" perfazendo um total de 3 
~viões, que serão utilizados na nuclcação. Com os dois de que dispunha, exe
cutou no mês de janeiro, uma operação de grande envergadura. O avião 
prefixo:- PP-EFJ, teve o seguinte desempenho: 

ter: 

Tempo de vôo :- 73.50 
" de Missão :- 173.40 
Número de vôos :- 69 
Número de abastecimento :- 67 
Quantidade de Solução - 22.880 
Quantidade de Sal - 7.627 kg 
Número de observação: - 475. 
No mês de fevereiro, até o dia 19, o mesmo avião teve este desempenho: 
Tempo de vôo :- 47.00 
Tempo de Missão :- 116.25 
N• de vôos - 43 
N• de abastecimento :- 41 
Quantidade de solução :- 14.650 
Quantidade de Sal :- 4.883 kg 
Número de observações :~ 304 
Somando o desempenho do avião PP.EFJ nesse mês de janeiro, vamos 

Tempo de vôo - 120.50 
Tempo de Missão :- 116.25 
N• de vôos - 112 
N• de abastecimento = I 08 
Quantidade de solução :- 37.530 
Quantidade de S,al :- 12.510 kg 
N• de observações :- 779. 
As operações a cargo do avião de prefiXo PP-EFI, no mesmo per!odo, 

ofereceu o seguinte resultado: 
Tempo de vôo :- 131.30 
Tempo de Missão :- 306.0 
N• de vôos :- 122 
N• de abastecimentos :-122 
Quantidade de solução :- 38.550 
Quan\idade de sal :- 12.846 kg 
N• de observações :- 853 
Agora, se somarmos o desempenho dos dois aviões, correspondente ao 

mês de janeiro e a 19 dias de fevereiro do ano em curso, vamos encontrar o se
guinte resultado: 

Tempo de vôo :- 251.80 
Tempo de Itl.issão :- 599.65 
N• de vôos :..:... 224 
N~' de abastecimentos :- 233 
Quantidade de solução :- 76.080 
Quantidade de sal :- 25.388 kg 
N• de observações :- 1.632 
Este o quadro pluviométrico do Ceará em 50 dias do ano de 1981. 

No ano de 1980, repito, cm igual per!odo já t!nhamos uma boa reserva 
dágua e de pastagens. Os açudes sangra:va_m, enquanto este ano não teve o 
scrtanc:;jo a felicidade, quando nada, por enquanto, de ver crescida a rama 
para o gado e ãgua nos açudes c nas lagoas para saciar-lhe a sede. 
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O jornal O Povo de Fortaleza em um artigo de 3• página intitulado: uAs 
Perspectivas da Emergência", transcreve observações de agrônomos radica .. 
dos na região do Cariri, na faixa úroida do vale mais precisamente, em que as 
chuvas esparsas caídas de novembro até começo de fevereiro, garantiram a 
vegetação, nos baixios de aluvião, de pequenos plantios de cereais. Por isso 
mesmo, na feira de Brejo Santo aparecem, em quantidade reduzida, milho e 
feijão verde. A aparência de safra confunde os menos avisados. 

Nas demais regiões, a situação é mais dramática: lugares há onde as chu~ 
v as não possibilitaram sequer o surgimento da babugem - e, os açudes e la~ 
goas estão esturricados. Daí porque o Governador do Estado dizia, na última 
reunião da SUDENE, que a seca não estâ afastada, p_elo menos no Cearâ. E 
acrescentava que 163 carros-pipa da SUDENE e 40 das prefeituras munici
pais procuraram âgua em vão, pois as cacimbas e os poços estão praticamente 
com os lençóis freáticos esgotados. E os açudes, só os de grande porte subsis
tem. A água está sendo encontrada a 20 ou 25 km das sedes municipais. O 
quadro não se alterou nos últimos três ou quatro dias. 

No mesmo encontro da SUDENE, o Governador do Piauí, Estado onde 
o inverno chegou a pintar de maneira promissora, também externou as suas 
preocupações com a situação climâtica. Para ele, os prognósticos de chuvas 
para os próximos dias não definem um inverno regular, havendo possibilida~ 
de de reincidência da estiagem, a exemplo dos an_os anteriores. Não se trata, 
pois, de ser ou não ser otimista, mas sim de perceber a gravidade da situação 
para cuidar de contornar, em tempo hãbil, as suas conseqüências mais drásti~ 
cas. Para tanto, continuamos a depender da boa vontade e da mão estendida 
do Poder Central. E esperançosos, como assinalava na reunião o Sr. Virgílio 
Távora, "de que a liberação de recursos se faça com a mesma generosidade 
que aqui vimos em 1980". 

Essa generosidade está expressa nos seguintes números da emergência do 
ano passado- os dispêndios da União afundo perdido ascenderam a 4 bi· 
lhões e 308 milhões de cruzeiros e, no crédito subsidiado, a 4 bilhões e 321 mi
lhões de cruzeiros. Nesta semana, o GESCAP divulgou relatório do que foi 
feito, não só para assistir o homem no seu próprio meio, como para aumentar 
a resistência do setor rural aos efeitos das secas. 

Realizaram~se numerosas tarefas, principalmente no que tange à melho~ 
ria da estrutura de produção agrícola. Destacamentos de glebas, melhora
mento de culturas forrageíras, construção de canais de irrigação, plantio de 
culturas permanentes foram beneffcios levados a 71.353 propriedades, propi· 
ciando ocupação a 227.002 trabalhadores rurais. Ao lado desse trabalho, 
também desenvolveram~se esforços para aumentar os recurso~ hídricos, com 
a construção de pequenos açudes, poços profundos, barreiros_ .e cacimbas. 

Tem-se a impressão de que se houvesse um inverno criador e teríamos, 
além de uma safra agrícola excepcional, a formação de reservas de âgua capa
zes de oferecer ao Estado os requisitos necessários ao confronto das longas 
estiagens sem o fantasma. que a todos preocupa no momento, da falta do 
líquido vital para o homem c para os rebanhos. 

As projeções do CTAjâ não aconselham a remessa das esperanças de um 
bom inverno para depois do equinócio. Mas justificam a manutenção do pia~ 
no de emergência, bem como a introdução, em seu sistema operacional, das 
modificações decorrentes da própria mudança de diretriz da ação governa
mental para tornar a região mais resistente aos t!fcitos da seca e que dá preva
lência, por isso mCsmo, à formação de novas reservas dá,s:ua no semi-árido 
nordestino. 

Com a quase certeza de uma nova e trágica estiagem no Nordeste, entra~ 
mos no 39 ano da previsão que o CTA detectou atrav~ dos estudos realizados 
por um corpo de cientistas do melhor quilate e do maior respeito profissional. 

Desta tribuna, sempre adverti - e não só eu, outros colegas o fizeram -
, que não se deveria menosprezar os resultados de uma pesquisa científica; 
pelo contrário, o que se deveria fazer era prestigiar o Órgão a cargo de quem 
estão os estudos ecológicos do Pais, aparelhando--o convenientemente e por. 
via de conseqUência, acatar os dados a que chegaram _os especialistas; se des~ 
favoráveis para essa ou aquela região, diligenciar para que sejam minimisa~ 
dos nos seus efeitos. 

O Centro Têcnico Aero-espacial de São Josê dos Campos, previu para o 
Nordeste 5 anos de estiagem, com piques em 1981 e 1983! 

Não se queira, apenas duvidar, por comodidade e criminosa indiferença, 
e se deixar a coisa correr à solta, e esperar que em 1984 tenha alguém para 
contar a história! ... 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
Poucas esperanças nos restam de um inverno pelo menos regular para o 

Nordeste. 
Dia a dia o que se sente, é o problema hídrico agravar~se de maneira as~ 

sustadora; os pCquenos e mMios açudes, com as lagoas e barragens se esturri
cando, e o precioso líquido fugindo dos lençóiS freáticos, sempre encontrados 
à pequena profundidade, o que favorecia a tarefa de cavar cacimbões e de 

perfurar poços tipo Projeto SertanejoJ o que garantiria sobrevivência à agro~ 
pecuária de pequeno porte. 

O que nos resta, a nós do Nordeste - e aqui me situo dentro da proble· 
mática do meu Estado do Cearâ, de reconhecida vocação mineral-, ~ bata~ 
lhar para que se instale no Território cearcnse uma nova fase visando a indús~ 
tria da mineração, com a criação do PRO MINAS e da Companhia de Mine-
1-ação do Cearã. O urânio, o ferro, o cobre, o ouro, são jazidas que enrique
cem o solo daquela ãrea nordestina e bem que poderão se tornar em verdadei~ 
ra redenção econômica da região, se bem explorados como deseja o atual Mi~ 
nistro das Minas e Energia, Senador César Cais, conhecedor profundo das 
potenciaJidades minerais do Estado que lhe serviu de berço. 

Sem falar do petróleo, a jorrar das plataformas marítimas, implantadas 
nos "Verdes mares bravios". 

E, não apenas isto: teremos ainda que apoiar para o Nordeste como um 
todo, a formulação do Governador do Estado do Cearâ, contida na mensa
gem que enviou à Assembléia Legislativa, quando preconiza três metas bâsi
cas a perseguir junto ao Poder Central. Eí-las: 

"que o Governo em suas decisões de caráter geral e natureza 
econômíco~financeira não esqueça nunca de examinar o caso parti
cular do No r deste, a fim de que as peculiaridades regionais sejam 
devidamente consideradas; que os investimentos federais aqui levem 
cm conta o peso do Nordeste no cômputo geral de população do 
País; c que a alíquota adotada pelo Governo cm qualquer medida fi~ 
nanceira, guarde uma diferença de 15% em relação ao Nordeste, 
para mais ou para menos, conforme o caso." 

Entende o Chefe do Executivo Cearense que "estas metas configuram o 
tratamento diferenciado que não- será nunca de privilégio, mas apenas, de jus
tiça, visto objetivar e tão-somente estimular, durante determinado período, 
forças produtivas até aqui representadas, em razão de uma infqua distri~ 
buição de recursos". 

O que reivindicamos, nesta hora amarga da vida Nordestina, é um trata~ 
mento que ao lado da emergência a que vem sendo entregue as sofridas popu
lações, fatores outros que beneficiem a depauperada economia regional. 

Estou certo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de que o Governo Federal, 
com a compreensão que há demonstrado dos angustiantes problemas que nos 
assoberbam, continuará de mão estendida favoreCendo, como lhe faculta a 
Constituição da República, o Mêdio Setentrião Brasileiro, hoje, mais do que 
nunca, a pedir o apoi_o de todos os brasileiros, na luta secular contra a natureM 
za! 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MAURO BENEVI· 
DES, NA SESSÃO DE 9·3·81, E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Um quadro climático dos mais inquietantes esboça~se, jâ com contornos 
lamentavelmente definidos, no ~ ordeste brasileiro, gerando a fome e a mi~ 
séria no seio de sua população, especialmente a que se acha radicada na zona 
rural. 

Após dois penosos anos de estiagem, acarretando prejuízos incalculáveis 
à economia regional, parece que um terceiro perído- e isso acaba de ressai~ 
tar o eminente Senador Almir Pinto - bate às portas do sofrido Polígono, 
numa repetição de dramática fase cíclica que, no século passado, levou à mor .. 
te, por inanição, milhares .de innãos nossos. __ 

POndo em prática, erD. 79~80, uma nova sistemática de atendimento, a 
SUDENE utilizou parcelas razoavelmente expressivas de recursos federais 
para assegurar a sobrevivência dos nordestinos, acossados impiedosamente, 
pela carência de chuva. 

O Senado, por sua Comissão de Assuntos Regionais, verificou, in loco, a 
extensão do flagelo, acompanhando a implantação do programa de emergên
cia e oferecendo, em Relatório circunstanciado, algumas sugestões válidas 
para aplicação por parte dos órgãos incumbidos de atuar naquela faixa terri~ 
torial do País. 

Agora, o desespero ali se amplia significantemente, ensejando a invasão 
de cidades por camponeses famintos, que reclamam alimentos às autoridades 
constituídas. 

No Ceará, algumas comunas - Piquet Carneiro, Morrinhes, CrateuS; 
Itapipoca, Senador Pompeu, Uruburetama, Santana do Acaraú, dentre ou~ 
tras .::.. vivem momentos de angustiante expectativa, com o deslocamento 
para a respectiva sede urbana de centenas de agricultores à procura de ajuda 
oficial, representada, sobretudo, pela distribuição de gêneros de primeira ne~ 
ccssidade. 
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Diante do agravamento da situação, torna.-se indispensável a mobili~ 
zação de todos quantos possam socorrer o Nordeste, a fim de que sejam, pelo 
mcn.os, atenuados os efeitos da nova seca. 

Os ·estados e os seus municípioS não dispõem de condições financeiras 
para arcar com qualquer tipo de colaboração, uma vez que, nos dois últimos 
exercícios, foram impelidos a contribuir na execução de programações assis
tenciais, -embora a responsabilidade maior dos encargos fosse atribuída a'o 
Poder Executivo da União. 

Entendemos ser imprescindível a imediata convocação de uma Reunião 
extraordinária da SUDENE, com a participação não apen8.s dos membros de 
seu Conselho Deliberativo, mas, também, de todo o Ministério, sob a presi
dência do próprio Chefe da Nação, General Jõão BatiSta de FiSueiredo. 

Com isso, não experimentariam embargo as providências que viessem a 
ser assentadas, procedendo-se à liberação das verbas consignadas sem pro
crastinações, dentro dos cronogramas adredemente acertados, sob as vistas 
do presidente da República. 

Se assim não ocorrer, poderão- vir a ser renovadas declarações infelizes 
como as do Ministro Amaury Stâbile, tornadas públicas em junho passado, 
·qnando, num encontro de lideranças empresariais, em Fortaleza, foi alegada 
a inexistência de "fluxo de caixa", para justificar o ãtraso -no eD.vio das do
tações prometidas pelo governo Central. 

Fica, aqtii, pois; a ·sugestão que, em forma de apelo, submeto à conside
ração dos meus Pares, na esperança de que a mesma seja viabilizada, nas pró
ximas horas, cOmo o seu acolhimento por parte dos que dirigem os destinos 
nacionais. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Com prazer, nobre 
Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) - Subscrevo integralmente o 
pronunciamento de V. Ex_f., sobretudo nessa parte mais objetiva, quando traz 
sugestões concretas, como a necessidade imperiosa de uma reunião extraordi
nária do Conselho Deliberativo da SUDENE, para que as vistas do Governo, 
a nível federal e estadual, se voltem por inteiro para o drama que, no momen
to, vive o Nordeste. Como bem acentua V. Ex•,jâ ~o terceiro ano de seca. No 
meu Estado o quadro não é diferente do Estado do Ceará; vArias cidades jâ 
foram invadidas, outras estão ameaçadas pela presença de flagelados, de pes
soas morrendo de fome, à procura de alimentos, sem que as autoridades mu
nicipais pudessem, de pronto, atendê-las. Em relação à Paraíba, ocorreram 
fatos mais graves em Cachoeira dos lndios, Cajazeira,s, Antenor Navarro e 
arredores. Mas, a perdurar a estiagem, que jã se vai delongando, tudo indica 
que essa situação se generalizará em todo o Estado, pois agora mesmo o Go
verno estadual, segundo li pelo noticiário da imprensa, chegou a pedir até a 
inclusão da Zona do Brejo, que é a zona de maior pluviosidade anual, no Pia~ 
no de Emergência do Governo Federal naquela região. Mas, nobre Senador 
Mauro Benevides, há no meu espírito uma dúvida quanto ao Plano de Emer
gência que vem sendo executa'do, sobre o qual falou também o nobre Senador 
Alntir Pinto, no que se relaciona com as despesas a fundo perdido. Segundo 
S. Ex•, no ano passado, elas chegaram à casa de quatro bilhões e trezentos mi
lhões de cruzeiros. Eu tenho minhas dúvidas se o resultado desse investimen
to foi positivo para o Nordeste. Tenho a impressão de que deveria haver uma 
reavaliação nessa parte do Plano de Emergência para que nós não estivésse
mos assistindo a uma aplicação de recursos que eu diria quase inadequadã.. A 
mim me parece que as obras de infra-estrutura que estão sendO feitas- ·de 
pequena monta- nessas propriedades atendidas pelos recursos a fundo per
dido, quase nada significam, em termos de resistência às secas futuras. Acho 
que esse dinheiro, suado, que vem do Tesouro de um país que está a braços 
com uma inflação de mais de 100% ao ano, deve ser o mais bem aplicado 
possível para que o seu rendimento, em termos econômicos e sociais, pedure 
na região. Enfim, nós enteildemos que o Governo, além do aspecto assisten
cial, deve também gastar as verbas destinas às regiões secas, neste momento 
de crise, abrindo frentes de trabalho que, realmente, assegurem às regiões 
obras fundamentais para o seu futuro. Como sabe V. Ex•, há inúmeros proje
tas de grande e pequena açudegens em todos os Estados nordestinos. Na Pa
raíba, por exemplo, conheço muitos deles que estão sendo adiados constante
mente. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Muito obrigado a V. 
Ex•, nobre Senador Humberto Lucena, pela solidariedade que empresta ao 
nosso pronunciamento, sobretudo pelas lúcidas considerações que acaba de 
tecer em torno da sistemática que vem sendo utilizada no Polígono das Secas, 
pelo Governo brasileiro, através da Superintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste, a SUDENE. 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) - Com prazer. 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - Nobre Senador Mauro Bcncvidcs, 
diante dô aparte do nobre Senador Humberto Lucena, quando S. ExJ fala na 
questão de dinheiro a fundo perdido, quero dizer a V. Ex• e ao Senado que 
isto foi um aSsunto muito debatido pela Comissão de Senadores, da qual V. 
Ex• fez parte, mas nãq sei se ouviu ... 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- ... a exposição do Dr. 
Walfrido Jacinto Filho, no salão nobre do DNOCS ... 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - ... qu~ndo ele dizia que essa verba a 
fundo perdido era a meneira mais fácil de atenuar a fome, a miséria do ho
mem, na verdade, sofrido, porque não passaria por aquele estágio de bancos: 
o Banco Central liberar para o Banco do Brasil; o Banco do Brasil liberar 
para as capitais e as capitais para o interior. Era uma verba que ia direta; a 
maneira mais rilpida de atender às necessidades daquela gente. Alguns Sena· 
dores, reconheceram até o mal daquele dinheiro, porque chegou-se a consta
tar que muitos dos elementos que trabalhavam a fundo perdido não queriam 
trabalhar ao dinheiro subsidiado, porque viravam para o proprietário de pe
.guenas glebas, que tinha recebido aquele dinheiro a fundo perdi~, e dizia,m 
que não iam trabalhar, porque da mesmdorma que o Governo da República 
deu o dinheiro para ele de graça, eles também tinham o direito àquele dinhei
ro. Sei que V. Ex•, como bom nordestino que é, V. Ex'" que tem vivência dos 
problemas do Nordeste, deve ter tido notícias desse fato no seu querido Cea
râ. Esse ê um fato que foi, por várias vezes, revelado à Comissão de Senado
res. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Assistimos à exposição 
do Dr. Walfrido Salmito Filho perante a Comissão de Técnicos do DNOCS, 
e S. Sf. fez questão de ressaltar esse aspecto, eXtemando o seu ponto de vista 
pessoal, recolhido em função de experiências anteriores, fazep.do, ele próprio, 
restrições na utilização do crédito a fundo perdido. Também, me recordo 
que, aqui, no Senado Federal, em longo debate com membros de nossa Co
missão de Assuntos Regionais, o Dr. Walfrido Salmito voltou a defender .. 
aquele ponto de vista, formulando restrições ao atendimento através de fun
do perdido. 

Sr. Presidente, D. Pedro II, em patética declaração, ao defrontar-se o 
nordeste em 1877 com idêntica dificuldade, ressaltou que venderia 11 última 
pedra da coroa para salvar os que padeciam das agruras da intempérie. Em 
outras· fases da vida brasileira, já no ciclo r~publicano, e de modo reiterado 
mais recentemente, outros altos mandatários foram enfáticos no alardear a 
intenção de oferecer amparo aos flagelados. 

li chegada a hora de uma ação ampla c eficaz, na qual se engajem todos 
os segmentos da população, estimulados pelo sentimento de fraternidade que 
deve vincular os nossos compatrícios. 

O Sr. Teotónio Vilela (PMDB - AL)- Permite um aparte, nobre Sena
dor? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Com imenso prazer, 
nobre Senador T eotônio Vilela. 

O Sr. Teotônio Vilela (PMDB - AL) - Nobre Senador, o que parece 
estranho, a esta altura da seca no nordeste, que jã tem a duração de dois anos, 
é que o Governo, agora, suspeita que há incentivadores. Ora, isto a meu ver 
parece mais um agravo a nossa região. Admitir que alguém esteja invadindo 
uma feira, uma casa comercial para salvar-se, que isto~ provocado por algum 
sentimento antigoverno, é realmente algo de estarrecer. Atravessei grande 
parte do sertão do Ccarâ, hil pouco tempo - c V. Ex• sabe disso ... 

b SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Perfeitamente. 

O Sr. Teotónio Vilela (PMDB- AL)- ... c fui de Fortaleza até lguatu c 
voltei, depois, por Orós. Foram dois dias de viagem pelo interior do sertão 
cearense e, para quem conhece a região, como nós Que lã nascemos, não havia 
nenhum motivo para se tomar qualquer medida de suspensão de assistênci. 
ao homem pelo simples fato de uma pequena núvem ter caído naquela região 
O mesmo fenômeno vai de Alagoas até ao Piauí. A seca continuou inalterâ
vel; pequenas variações, -pingos d' âgua aqui, ali ou acolá mas a intensidade da 
seca, a estrutura da seca, as característicaS da seca não foram atenuadas. En
tretanto, ficou-se esperando em Brasflia que a seca, por conta própria, resol
vesse parar. E como não parou, o Governo está reclamando que alguém deve 
estar incentivando· a seca. Imagine V. Ex• que esse tipo de raciocínio não so
mente nos cria um embaraço moral muito grande, para nós nordestinos. 
como cria, também, uma situação muito confusa para os do Sul que sempr· 
admitem que o Governo Federal está, a çada hora, a jorrar dinheiro para ( 
nordestino e o nordestino nunca se recupera ou não encontra meios de se r<.
cuperar. Na verdade: quem não recupera é o Governo. E não me refiro a es 
de hoje, mas a muitos governos. O problema da seca é, portanto. um probl 
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ma que vai se tornando crônico como uma doença leve que não é curada. 
Uma gripe que ê maltratada e, aos poucos, vai tomando os brônquios e, aos 
poucos, pode levar alguém a ficar tuberculoso: é o caso da nossa região. Mal
tratada, malvista e quero, nesta oportunidade, mais uma vez, rechaçar a idéia 
de qualquer incentivo estranho às notícias de gravidade da seca no Nordeste. 
Passei por Alagoas, Pernambuco, Paraíba, não entrei no Rio Grande do Nor~ 
te, mas fui até o Ceará. Estou muito a cavaleiro para conversar sobre a seca 
com quem quer que seja, com quem vã lâ, com quem entre em contato com a 
seca, não com quem fica aqui dissertando sobre a seca -ou, talvez ainda, lendo 
Os Sertões de Euclides da Cunha. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- E proclamando que o 
sertanejo ê realmente forte. 

O Sr. Teotônio Vilela (PMDB - AL)- Realmente um forte, e porque é 
um forte tem que conviver, segundo a fórmula oficial, com a seca. Imagine 
que essa construção lingUística jã é, por si própria, uri:ta forma de diminuir o 
carãter do homem nordestino. Sair daqui de Brasflia o cidadão e dizer ao ser
tanejo, que estâ morrendo de sede e de fome, que ele deve aprender a conviver 
com a secal Muitíssimo bem. Estão aprendendo a conviver com a seca; jâ es
tão assaltando- é uma forma de aprender a conviver com a seca sozinho, a 
conviver com a misêria, sozinho, com a adversidade, sozinho. Está lâ no Cea
rã de V. Ex• o drama maior, o drama mais comovente e as notícias, a cada 
dia, nos tingem de irresponsabilidade. Quero me associar às sugestões feitas 
por V. Ex• e apelar mais uma vez para o Goverrio, a fim de que ele se volte 
para a estrutura da seca e não para a cultura da seca. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) - Expresso os meus 
agradecimentos a V. Ex•, nobre Senador Teotônio Vilela, pela sua oportuna 
intervenção, trazendo ao meu discurso e sobretudo, à Casa, e mais do que is
sO, à Nação, o testemunho de um homem que conhece e que se identifica com 
os problemas da seca em nossa Região. - -

O Sr. Teotônio Vilela (PMDB- AL)- Permite V. Ex• um pequeno 
aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Com renovado pra
zer, nobre Senador. 

O Sr. Teotónio Vilela (PMDB - AL)- Só para complementar, nobre 
Senador Mauro Benevides. Também estâ nos jornais que o Governo estâ 
preocupado com incentivos a este tipo de notícias. O Governo esquece que ele 
próprio ê um incentivador de noticias alarmantes e é um provocador de fatos 
alarmantes. Cito para V. Ex•, e para o Senado, a suspensão das atividades na 
Rodovia Pahneiras dos Indios-Carié, no meu Estado de Alagoas, reivindi
cação feita ao longo de tantos e tantos anos e que, por fim, se deu início a esta 
obra e, de repente, a primeira coisa que o Governo Federal encontrou de fa
zer no sertão de Alagoas foi suspender a construção da Estrada Palmeira dos 
Indios-Carié. Foi feito urii apelo ao Governo. O GoVernO mandou dizer que 
a companhia que empreitou o trabalho permanecesse por mais alguns dias. 
Permaneceu. O Governo não lhe deu mais nenhuma satisfação. Ela agora re
tirou suas máquinas e estâ paralisada a obra. Quantas pessoas ficaram sem 
trabalho?~ o que o Governo deve verificar. E CO_Uio_incentivo a-uriia prepa
ração psicológiCa contra a multiplicação da desgraça, basta simplesmente se 
tomar conhecimento das obras da CHESF, Companhia Hidfelêtrica do São 
Francisco, que teve seu õ-rçamento cortado em mais de 50%. " 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- O corte foi de 55%. 
Um verdadeiro absurdo, numa hora crucial para o Nordeste! 

O Sr. Teotónio Vilela (PMDB- AL)- 55%. Vil se fazer o levantamento 
da mão-de-obra ociosa que vai ficar no Nordeste! E o DNOCS, a própria 
SUDENE e o Banco do Nordeste? Então, quem é que estâ agravando a si
tuação? Somos nós os oposicionistas que muito poUco, aliás, temos falado 
sobre isto, diante da gravidade da situação? Não! Agora, de hoje por diante, 
S. José que nos salve, porque o Dr. Salmito jâ condicionou a vida da SUDE
NE em duas etapas, antes de S. José e depois de S. José. Se chover antes de S. 
Josê- que ê no dia 19 de março-, está tudo muito bem. Se até o dia 19 de 
março não chover, é que S. José nos abandonou. De maneira que estamos en
tregues ao Santo, a São Josê. Temos que lidar com ele, rezar para ele, pedir a 
ele, porque se ele não fizer chuva até o dia 19, o sertão nordestino vai pegar 

'fogo. Agora, muita gente vai se queimar. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Muito grato a V. Ex•, 
nobre Senador Teotônio Vilela, e queira Deus que a advertência de V. Ex• te
nha ressonância nos homens do Governo que, de certa forma, têm demons
trado insensibilidade para a solução desse magno problema que jâ por três 
anos angustia sofridamente o Polígono das Secas. -

O Sr. Di'narte Mariz (PDS- RN)- Perm_ite V. Ex• um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Ouço o nobre Sena
dor Dinarte Mariz. 

O Sr. Dinartc Mariz (PDS - RN)- Jâ disse certa vez, da Tribuna desta 
Casa, que os maiores responsáveis pelo nosso sofrimento éramos nós nordes~ 
tinos. Quando chega uma seca, vem a parte assistencial, todos gritam, uns 
para um lado, outros para outro, a Oposição ataca o Governo, o Governo 
procura ir ao encontro da situação, dando assistência. E no dia em que che
gam as chuvas, ninguém mais fala no problema. Nós nordestinos precisamos 
sair da situação assistencial para as soluções. Isto é que precisamos fazer, mas 
não nos unimos. A palavra do meu nobre e querido amigo Senador Teotônio 
Vilela é uma demonstração disto. Ele se apaix-ona, toda vez que sofremos 
uma seca. Ao invés de nos unirmos, procurando soluÇões, nós vamos atacar o 
Governo. Sou insuspeito porqUe ninguém tem defendido mais o Nordeste, 
nesta Casa, do que eu, coni coragem e com responsabilidade, muitas ocasiões 
discordando frontalmente das soluções que o Go_verno apresenta. Ninguém 
pode negar a assistência que o Governo do General Figuei"redo deu ao Nor
deste, a maior que já se deu até hoje ao Nordeste, numa seca. Nunca houve 
uma seca com maior assistênCia do que essas duas secas que tivemos. Tanto 
que o dinheiro que tem se derramado para atender às emergências estaduais ê 
uma fâbula. Agora mesmo passei o recesso praticamente na minha fazenda, 
que é um dos locais mais secos do Nordeste, que é o Seridó. Nunca houve 
uma seca no Nordeste, em que o Seridó não seja alcançado frontalmente. Vi 
tudo que estã se passando lã. A situação é gravíssima. E não é apenas no polí
gono, ela estã se estendendo. Até no Maranhão, que sempre foi' umà espéci~ 
de despensa da ãrea seca, pois quando havia crises se levava o rebanho para 
lã; onde se encontravam cereais, pois até naquele Estado também não chove 
hã trinta dias. Ontem chegava do Maranhão o Dr. Tarcísio Maia, que tem 
propriedades lã, e dizia-me: "Não posso levar ·o meu gado para as minhas fa
zendas, lã no Maranhão, porque não tem recursos para escapar. Esta é a si
tuação. Agora, ao inVés de atacarmos 9 Governo pelo prazer de atacar, de
veríamos nos reunir para acharmos uma solução para o problema da seca. 
Esta é a minha opinião. V. Ex• nobre Senador Teotônio Vilela, vai falar, mas 
tenho de exprimir primeiro o meu pensamento, porque V. Ex'fãlou, falou, e 
eu fiquef quieto.- Precisamos realmente nos unir, para apresentarmos uma 
emenda constitucional. Jâ disse dez vezes desta tribuna: Só uma emenda 
constitucional poderã realmente criar condições, discriminando violentamen
te em benefício do Nordeste; só desta maneira poderemos criar condições 
para melhorar a situação do Nordeste. A situação do Nordeste não semelho
ra num ano, em dois, ou em dez. t! necessário meio século de um projeto for
malizado e com discriminaçã'? em nosso favor, senão será sempre assim. Isto 
vem do Império. Quando chega uma seca Vão pedir assistência. Consegue-se 
assistência, atê o dia que chove. Vindo a chuva, no outro dia o N ardeste é es
quecido. Quem é respo-nSáVel por isto? Somos nós do Nordeste.: Tudo dividi
do. O Senador Teotônio Vilela acha que é uma .boa oportunidade para dar 
uma pancada no Governo. Vai dar uma pancada no Governo, agora, em vez 
de estar dizendo: vamos nos reunir, vamos levar isto ao Governo, com a auto
ridade que ele tem de ser um dos homens ilustres do sistema oposicionista ... 

O Sr. Teotónio Vilela (PMDB - AL) - Muito obrigado. 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS--.. RN)- ... delegava a todos e íamos real
mente ao Presidente da República. Não podemos brincar com seca do Nor
deste, como estamos brincando. Não podemos ocupar a Tribuna do Senado 
Federal para dar vazão a nossas paixões, enquanto -nossos irmãos estão lã so
frCiJ.do. Na reaJ.idade isto é um desafio. Pode a Oposição organizar uma co
missão, eu farei parte dela, pira fazer um levantamento e ver que, em mo~ 
mento algum da História do Brasil, alguém, algum Governo, deu mais assis
tência à seca do que o Governo atual. Nunca houve. O nosso mal é que ape
nas nessa hora temos assistência; quando chegam as chuvas, acabou. Precisa
mos é sair da parte assistencial para as ~oluções. Quando a chuva vier, todos 
jâ estarmos conscientizados e trabalharido dentro desta Casa, para legislar
mos em beneficio do Nordeste. Não vamos jogai' pedras no Governo porque 
o Presidente da República está disposto, está pronto a ajudar, não hã dúvida 
alguma. A minha opinião é de que deverfamos nos unir, não para falar de 
política, mas para falarmos do Nordeste. Vamos organizar, aqui no Senado 
uma comissão de homens capacitados, como todos nós representantes do 
Nordeste nos julgamos. Agora, jogar pedras no Governo- nos perdoe, ê a 
maior bobagem que podemos fazer. Temos é de defender os interesses do 
Nordeste. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -CE)- Nobre Senador Di· 
narte Mariz, antes de oferecer a oportunidade ao Senador Teotôn'io Vilela de 
opor embargOs às considerações de V. Ex• sobi-e o seu aparte--.. e eu entendi 
muito bem o desejo de conclamar o Governo a cumprir com exatidão os seus 
encargos no atendimento ao Nordeste- desejo chamar a atenção d~ V. Ex• 
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para alguns pontos que, ao longo da História, evidenciaram a preocupação 
das lideranças políticas nordestinas em defender aquela Região. 

Antes mesmo de chegar ao Senado da República, tomara eu conheciM 
mento de que, aqui, um grupo de Senadores se constituíra em equipe de tra~ 
balho, que deu lugar à formação da chamada COCENE, quando foram rela
cionadas sugestões válidas para o atendimento àquelas reivindicaçõés mais 
justas e legítimas da R>egião. 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS- RN)- Não sCTS-e -v.-.Ex• sabe, mas eu fui o 
Presidente dessa Comissão. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) - Perfeitamente; por 
isso ê que lhe faço justiça neSte instante.- Mas, V. Ex' terã de concordar que 
quase todas aquelas sugestões encaminhadas ao Governo foram desprezadas 
pelos setores oficiais competentes. 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS- RN)- Dai, a experiência demonstrar que 
precisamos faz-er unfa coisa de âmbito constitucional. F ai um dos motivos 
que realmente me levaram a ter a idéia da reforma da Constituição. 

O SR. MAURO BENEVJDES (PMDB- CE)- Continuarei a formu
lar alguns reparos à sua intervenção. 

Em 1967, quando se votava, no final do GovernO Castello Branco, a 
Carta que posteriormente sofreu alteração com a Emenda n'il 1, retirava-se 
exatamente do Nordeste aquele fundo de secas, em nome de um ordenamento 
jurídico constitucional, que impedia a vinculação da receita orçamentária da 
União a qualquer tipo de programa governamental. 

V. Ex• se recorda que são exatamente aqueles que se mantiveram no po
der, nos últimos anos, que retiraram da nossa região uma fonte de recursos 
relativamente significatiVa, deixando, inclusive, órgãos como o Banco do 
Nordeste inteiramente desassistidos e desorientados, a clamar, a partir de en
tão, por recursos estáveis e duradouros, que permitissem o cumprimento dos 
seus objetivos institucionais. - -

Na sessão legishi.tiva passada, nobre Senador Dinarte Mariz- e o fato é 
recente- um Deputado da Oposição, representante-do Ceará, o Deputado 
Iranildo Pereira, através de uma proposta de emenda constitucional, que con
tou com o nosso apoio firme e decidido, - e o Senador Humberto Lucena 
também foi autor de proposição semelhante- pretendeu restaurar essa nor
ma constitucional, vinculando a receita da União à necessidade de se assistir 
ao Nordeste através do chamado Fundo das Secas, quantitativamente expres
sado em um percentual sobre a receita tributária. 

O que se viu, nobre Senador Dinarte Mariz, foi o posicionamento estra
nho da Maioria, que estimulou os seus integrantes a abandonar o plenário. E 
naquele momento, nem mesmo as grandes figuras parlamentares do Nordes
te, tradicionalmente comprometidas com a sua luta reivindicatórias, se enco
rajaram a repelir a estranha decisão do partido situacionista, expressando, 
.com o seu apoio, com a sua palavra e, sobretudo, com a sua presença, a firme 
disposição de tornar realidade uma reivindicação das mais justas e indiscuti
velmente das mais legítimas, em relação àquela faixa do território nacional. 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS- RN)- V. Ex• dli licença? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE) - Pelo que sei, aquela 
proposição vai ser reapresentada nesta Sessão Legislri.tiva. E pode ser que, 
agora com o Nordeste ainda mais sofrido, enfrentando adversidades climáti
cas idênticas às de 1877, haja urna arregimentaÇão maciça das bancadas do 
Polígono, possibilitando o acolhimento dessa alteração constitucional, res
tauradora de uma norma, em função da qual beneficias significativos pode
rão ser levados a efeito no âmbito da nossa atormentada Região. 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS- RN)- Permite V. Exi? Só para esclarecer: 
V. Ex• veio ao encon.tro do meu argumento. V. Ex• trouxe uma das figuraS 
mais eminentes que passaram- pela Presidência da República, um cearense 
eminente; e V. Ex• o está culpando de ter prejudicado a situação do Nordeste. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Estou cuJpando espe
cialmente o próprio Congresso, que ao apreciar a Proposta da 'Nova Carta 
poderia também não- ter admitido aquela supressão de um dispositivo da 
maior importância para a Região Nordestina. 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS- RN)- Mas a iniciativa coube ao Executi
vo. V. Ex• está vendo que tudo isso vem ao encontro da minha tese. Por 
exemplo, vejamos esse Deputado que quer apresentar agora uma emenda; 
por que nés todos do Nordeste não nos reunimos? Ao invês de uma emenda 
de um de nós - tenho esta idéia há muito tempo - por que não fazemos 
como eu flz, quando tive a idéia de estudar os problemas da seca? Convoquei 
todos os nordestinos. Encontrei aqui o Senador Alcântara, que foi um dos 
companheiros mais eminentes desta Casa, com seu entusiasmo; encontrei 
também .o Senador Virgílio Távora e muitos outros. Todo o Nordeste, enfim, 

veio trazer o seu subsídio para o problema que nós estudávamos àquela épo
ca. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- V. Ex• veja que eu f12 
questão de promover, com o realce devido, o registro desse movimento que 
congraçou as lideranças parlamentares do Nordeste. 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS - RN)- V. Ex• viu que houve uma falha: 
nós não famas vitoriosos, porque realmente a cóisa ficou um pouco adorme
cida. Sem dúvida alguma, vieram algumas soluções, dentro do contexto do 
noss·o estudo. Mas agora devemos fazer uma emenda constitucional em que 
se obrigue a Nação, na distribuição de renda que faz entre os grandes Esta
dos, a colocar o Nordeste ao seu lado, aceitando uma discriminação para que 
nós encontremos solução para a nossa Região. O Nordeste só se levantará 
com uma discriminação violei:tta ein D.osso o-eD.eficio,- e em meio século. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Não hâ dúvida, nobre 
Senado.J: Dinarte Mariz, que qualquer iniciativa dessa natureza, de V. Ex• ou 
de qualquer companheiro de nossa bancada ou de outra legenda partidária, 
nós estaremos no propósito de apoiar, e mais do que apoiar, trabalhar empe
nhadamente para viabilizar esta alteração no texto constitucional em vigor. 

O Sr. Teotônio Vilela (PMDB- AL)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Ouço o nobre colega. 

O Sr. Teotônio Vilela (PMDB- AL)- O nobre Senador Dinarte Ma-
riz, ao invéS de investir contra o seu modesto colega do Nordeste, deveria in
vestir contra outras forças que prejudicam o N ardeste. Não me consta que eu 
seja aqui, ou represente alguma força, Contra o Nordeste. O vigor de S. Ex•, 
que conheço de tantos anos, deve ser aproveitado noutro sentido; permita-me 
que fale neste tom, pelo respeito que lhe tenho. 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS- RN)- Muito me honra a amizade que te~ 
nho por V. Ex• nestes longos anos de convivência aqui no Congresso. V. Ex• 
sabe da admiração que tenho por V. Ex• e pela sua vida pública. Apenas, fiz 
uma análise sobre aquilo que penso em relação às soluções para os problema'" 
da nossa região. 

O Sr. Teotônio Vilela (PMDB - AL) - Realmente, V. Ex• fez uma 
análise, mas muito fixãdo no desejo c!e me jogar alguns dardos, sem nenhuma 
necessidade. Apenas estou relatando fatos. E se relatar os fatos é uma ofensa, 
então vamos acabar com os fatos; vamos dizer que não hã seca no Nordeste, 
que está tudo uma beleza, estã tudo florido;_que eu saí de Fortaleza, viajei até 
lguatu, passei por Quixadã, passei por éssá região que estâ toda conf]p.grada, 
agora. E, por lá, o que eu vi? Vi flores. Vi as rallfaS do sertão, cantando. Vi os 
cantadores de viola, diante da lua, tecendo louvores ao governo pelos benefi
cias que este governo largou àquela região. Infelizmente, nobre Senador, não 
tenho força suficiente para distorcer a realidade das coisas. 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS- RN)- Vamos. todos juntos, que criaremos 
·essa força. 

O Sr. Teotônio Vilela (PMDB - AL) - Estou à disposição de V. Ex•, 
mas é preciso que eu recorde um pouco a V. Ex•: são anos em que já estamos 
juntos nesta Casa~ e- a cantiga ê a mesma: varri oS ficar juntos. Até, agora, exis
te uma cantiga semelhante num programa de televisão: .. vamos ficar juntos", 
ou .. vamos ficar unidos". Hâ anos que, juntos, solicitamos medidas ao Go
verno Federal; juntos, muitos parlamentares, ou todos os parlamentares, te
mos apresentado alternativas ao Governo. E não hâ nenhum mistério na se
ca; todos nós sabemos o que é a seca. e_ a ausência de umidade; é o óbvio; não 
precisa trazer cientista, não precisa trazer doutor; qualquer caboclo, qualquer 
sertanejo sabe o que é a seca. Nós temos água, e temos uma mâ distribuição 
de âgua. A natureza nos dotou dessa irregularidade, mas temos água suficien
te. O que precisamos é normalizar a presença da água, dentro dos momentos 
oportunos para a lavoura. Esta é uma competência oficial; os particulares 
não têm condições de executar essa obra. 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS - RN) - Mas vamos todos juntos ... 

O Sr. Teotônio Vilela (PMDB- AL)- ... executar essa Óbra. Iremos, 
até em romaria ao Padre Cícero; não há dúvida, Senador Dinarte Mariz. Mas 
eu estou focalizando o essencial: é uma obra de Governo. Aí está um ex
Presidente da SUDENE, homem competente, que no exercício da sua função 
deu o que pôde ao Nordeste, o Dr. José Lins, hoje Senador e Líder de Banca
da, que conhece muitíssimo bem a região da seca. ConheCe muitíssimo bem as 
medidas que devem ser tomadas e conhece muitíssimo bem por que não fo
ram tomadas atê agora. Não quero trazer à colação o nobre Senador José 
Lins, para que S. Ex• venha dizer aqui, com a sua experiência de ex
Superintendente da SUDENE e ex-Diretor do DNOCS, S. Ex• venha dizer 
das suas amarguras e das suas decepções, como nordestino; decepções que es
tão em todos nós; decepções que estão também no Presidente que o;ra dirige 
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esta Casa, no orador que está na tribuna, nos nordestinos que aqui estão nos 
ouvindo. Conhecemos bem esta história. Nem eu tenho o desejo de utilizar a 
desgraça para atacar o Governo, nobre Senador Dinarte Mariz. Não preciso 
ver a fome matando alguém, para criticar a incompetência deste Governo. Há 
tanta incompetência rolando pelas ruas e pelos campos, rolando, inclusive, 
nos gabinetes luxuosos de Brasília, rolando no baronato da burguesia brasi· 
leira; há tanta coisa onde encontrar críticas, elementos para critica, neste Go· 
verno, que não ia buscar no Rio Grande do Norte, naquele que está morrcn· 
do de fome no Rio Grande do Norte, no Cearã e no meu Estado de Alagoas 
ou na Paraíba, o motivo para trazer à baila, mais uma vez, a incompetência 
administrativa de um Governo medíocre como este. Perdoe-me V. Ex•- hã 
uma abundância de provas. Respeito o homem c porque respeito o homem é 
que fui ao Ceará, fui a Pernambuco, fui a Sergipe, e só não fui no Estado de 
V. Ex• por falta de tempo. Vi de perto a tragédia e~ a primeira vez que estou 
aqui, abrindo a boca para falar sobre o Nordeste. Era meu desejo, num traba
lho mais elaborado, pedir exatamente o que pede V. Ex•, e com isto concor
do, a união de todos os norde_sti_nos, indiscriminadamente, sem partido políti
co, para que juntos, de Sergipe ao Piauí, pudéssemos pisar com honradez o 
nosso solo, de mãos dadas. O que está precisando hoje o Nordeste não é de ti
rar vantagem, nem eu de criticar o Governo, nem V. Ex• de elogiá-lo; o que 
está pedindo O N ardeste não é isto de maneira nenhuma. Está pedidndo dos 
seus representantes no Congresso Nacional que tenham um pouco mais de 
juízo em cima da gravidade da situação e se componham, mediante um pro
grama comum, para salvar aquela região, ou ela explode. inicialmente através 
de insurreições puramente ditadas pelo estômago·: Mas, amanhã, essas insur
reições poderão tomar o velho fio libertãrio que estâ plantado na alma do 
nordestino e todos sabemos que não há nenhum movimento económico so
cial contra uma situação que não desemboque num processo politico. Esta 
que é a gravidade da situação. E, como bem disse um delegado de policia, no 
interior do Ceará: "Não temos coragem de deter, com espingarda na mão, 
aqueles que estão invadindo os armazéns." Como não temos coragem, aqui, 
de explorar a miséria deste homem, para qualquer tipo de fantasmagoria poli
tica. Este' é o reparo que faço ao discurso do nobre Senador Dinarte Mariz. 
Não aceito que me ofereçam cadáveres para que eu me inspire neles, a fim de 
encontrar motivo para o descalabro nacional provocado por este tipo de Go
verno que está instalado no Palá_cio do Plan.alto. Se as minhaS palavras são 
duras, não são ditadas por nenhuma paixão ou pot outro ódio, mas ditadas 
por um sentimento de dor e de angústia colhido, exatamente, na região da se
ca. A imagem que vi lâ dentro, nenhum ficcionista até hoje, nem José Améri
co, nem Domingos Olímpia, ninguém, nem Graciliano, nem mestre Gracilia
no, o que eu vi lã nenhum ficcionista, até hoje, conseguiu transplantar para 
uma página de ficção. Esta é a brutal realidade e ~ tocadO deste sentimento 
que estou aqui falando. E, se alguma palavra a mais foi dita contra ou em 
contrário aos ditames do Parlamento, eu peço perdão, mas não posso nunca 
sopitar a imagem dolorida que eu tenho desses homens. E, se isto é demago· 
gia, então que se queime toda a humanidade sofrida. · 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Sr. Presidente, com as 
intervenções com que me honraram, nestes instantes derradeiros, os eminen
tes Sena-iores Teotónio_ Vilela e Dinarte Mariz e, hâ poucos instantes, no iní
cio do meu pronunciamento, os Senadores Almir Pinto e }:lumberto Lucena, 
chegamos realmente à constatação de que ~indispensável uma conjugação de 
esforços~ um movimento dos Representantes da Região Nordestina, para que 
se possa alcançar aquilo que tem sido a temática dos nossos pronunciamen
tos: uma assistência Verdadeiramente eficaz do Poder Público Federal diver
cionada àquela faixa do Território Brasileiro. 

Dou o aparte a V. Ex•, nobre Senador José Lins. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre Senador Mauro Benevides, posso 
endossar a maior parte das palavras que V. Ex• tem dito hoje, ·nesta tarde, em 
que praticamente iniciamos os trabalhos do Senado deste ano. Mas, não pos
so deixar de sentir, de demonstrar o meu sentimento pela falta de conheci
mento que a maioria daqueles que têm boa vontade para resolver os proble
mas têm do próprio problema. Eu daria dois exemplos a respeito disso. O pri
meiro eu daria com relação à idéia do nobre Senador Teotónio Vileta·de que 
o que está acontecendo hoje no Nordeste nenhum escritor de ficção conheceu 
coisa pior. Isso mostra exatamente que o próprio Senador Teotônio Vilela 
não conhece a história da seca do N ardeste. 

O Sr. Teotónio Vilela (PMDB- AL)- V. Ex• me perdoe mas só hã 
uma resposta: rir. 

O Sr. José Lins (PDS-CE)- Esta história, nobre Senador, é tão dolo
rosa, e tão triste e tão sofrida, nesses quatrocentos anos passados, sobretudo, 
nos anos anteriores a 1910, que talvez nos fizesse arrancar lágrimas, doloroso 

pranto se ouvíssimos um mínimo da realidade do que aconteceu, por exem
plo, na Seca de 1792/93, na Seca de 1877, e mesmo a Seca de 1932. 

O Sr. Teotónio Vilela (PMDB- AL)- V. Ex• deve ter lido. como eu li. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Então, V. Ex•, no atã de atacar o Gover
no, V. Ex• nega que a própria ficção possa chegar a descrever pior do que está 
acontecendo no N ardeste. 

O Sr. Teotónio Vilela (PMDB- AL)- Jã disse a V. Ex• que não preci
so de cadáveres para atacar o Governo. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - ... possa chegar a ser pior do que estâ 
acontecendo hoje no Nordeste. 

O Sr. Teotónio Vilela (PMDB- AL)- Se V. Ex• conhece a história da 
seca, como diz, conhece-a tanto quanto eu. Portanto ... 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Se V. Ex• permitisse, eu continuaria. V. 
Ex• me assegura a palavra, nobre Senador Mauro Benevides? 

O Sr. Teotónio Vilela (PMDB -AL) - Portanto, tire a invencibilidade 
de V. Ex• para a evidência. Fale diante da evidência, porque, se leu sobre a 
Seca de 1877, eu também li. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Acredito que V. Ex• conhece bem esta 
história, porque além de inteligente, V. Ex• é um homem culto. Além do mais, 
V. Ex• é um homem profundamente bem informado. Não há nenhuma con
cessão, nobre Senador. Só acredito que é o consenso do Senado. V. Ex• es· 
queceu que, realmente, a história da seca é dolorosa. V. Ex• sabe que, até 
1910, morreram mais de dois milhões_ de nordestinos de fome, de sede, pela 
ingestão desesperada de alimentos inadequados. V. Ex• sabe disso. E graças a 
Deus, ·nobre Senador, essas coisas não existem mais. O que não significa que 
tenhamos feito o progresso que desejamos. Absolutamente, não. Há profun
dos erros na condução da política de combate à seca c V. Ex• deu-me a honra 
de citar a mim, como Superintendente da SUDENE, do esforço que fiz no 
sentido da solução desses problemas não ter sido aproveitado. 

O Sr. Teotónio Vilela (PMDB- AL)- Graças a Deus sei fazer justiça. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- E, realmente, V. Ex• tem absoluta razão 
quanto a isso. Não hã dúvidas quanto a isso. Mas hã um segundo ponto, 
nobre Senador ... 

O Sr. Teotónio Vile/a(PMDB -AL)-Quando faço justiça a V. Ex•, V. 
Ex• me da razão. 

O Sr. José Lins (PDS- CE) - Sei, nobre Senador Teotônio Vilela, que 
V. Ex•, realmente, reconhece que a história da seca é muito mais dolorosa do 
que as coisas que estão acontecendo hoje. A impressão que tenho é que V. E:x.• 
reconhece isso. 

O Sr. Teotónio Vilela (PMDB- AL)- Não se julgue o único conhece
dor. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- De modo nenhum, ao contrário. O que 
eu quero dizer é que V. Ex• não demonstrou, neste momento, conhecer a his
tória da seca. Apenas isto foi o que eu disse, a despeito do conhecimento que 
V. Ex• tenha. 

O Sr. Teotónio Vilela (PMDB- AL)- Não sei se V. Ex• conhece a de 
1693. Tem algum dado sobre ela? 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Tenho, e se V. Ex• quiser ... 

O Sr. Teotónio Vilela (PMDB - AL)- Jâ citei numa ocasião para V. 
Ex•, no plenário da Assembléia Legislativa da Paraíba, acho que nós dois es
távamos juntos num debate, ainda hã pouco tempo, quando relatei para V. 
Ex• e V. Ex• estranhou naquela época. Então, não vamos discutir sobre his
tória da seca, e nem se arrogue V. Ex• o dono da seca, pelo amor de Deus. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Acredito que V. Ex• estâ desejando me 
ferir na minha sensibilidade, mas eu. não tive, absolutamente, a intenção de 
ferir V. Ex• Apenas, estou fazendo justiça à história da seca nordestina. Mas 
hã um segundo ponto, nobre Senador, em que, também, nós provamos aqui o 
profundo desconhecimento das necessidades do N ardeste, que é aquele a que 
V. Ex• se refere dando uma grande ênfase ao problema do percentual que de
verá constar da Constituição, como o mínimo a ser aplicado contra a seca do 
Nordeste brasileiro. Queria dizer a V. Ex• que nenhum de nós poderá ser con
tra a ftxação na Constituição de um percentual para uma aplicação sistemãti· 
ca nó Polígono das Secas. Nenhum de nós pode ser contra. Agora, acho que 
esta não é a solução, e vou dizer a V. Ex• por quê. Talvez V. Ex• desconheça 
que este percentual de 3%, que foi consignado naquela época, significaria hoje 
45 bilhões de cruzeiros num orçamento de I trilhão e 500 bilhões de cruzeiros. 
Ora, nobre Senador, mesmo que somássemos a estes 3% da Constituição 
aqueles outros percentuais que deveriam ser entregues ao Banco do No r deste, 
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e chegássemos a 6%, nós iríamos para 90 bilhões. Ora, V. Ext sabe que uma 
seca, este ano, talvez custe mais do que isso. Segundo, os recursos aplicados 
no Nordeste, só através do Ministério do Interior, somam este ano mliis de 
240 bilhões de cruzeiros, e não 90 bilhões. Neste ponto, eu defendo, nobre Se
nador, um programa efetivo, com base num consenso de lideranças, corno su
gere o nobre Senador Dinarte Mariz, e o nobre Senador Teotônio Vilela con
corda e V. Ext também. Acho que devemos pugnar por um programa que ve
nha a satisfazer aquela ansiedade por todos nós demonstrada, de que há ne
cessidade de uma decisão política formal não somente na hora de tratar-se o 
problema agudo da fome ... 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) - Perfeitamente. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- ... mas no momento de cuidar do proble
ma crônico que há 400 anos nos aflige. Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Muito grato a V. Ex•, 
nobre Senador José Lins, e, recapitulando o seu longo aparte, deveria desta
car que também eu, \:onhecedor pelos registras inapagâveis do passado do 
problema das secas no Nordeste, poderia mencionar, neste instante, um dos 
magistrais discursos proferidos, na Câmara dos D.eputados, pelo nosso sau
doso coestaduano José de Alencar, quando ele reclamava da insensibilidade 
do Governo de então, que descumpria uma programação de grande açuda
gero estabelecida para o Estado do Ceará. Ele mencionava que, em 1833, o 
presidente da Província do Ceãrá apresentara um ·plano de construção de 
grandes reservatórios, e houve por parte do Imperador um compromisso de 
executar aquela programação e, conseqtlentemente, viabilizar o Nordeste 
brasileiro. Quarenta e tantos anos depois, um representante do nosso Estado, 
O grande romancista, o gra~de ficcionista, o grande jornalista, o homem de 
Estado, o parlamentar brilhante que era José de Alencar, assomava à tribuna 
da Câmara para mostrar que o Governo demonstrava total insensibilidade 
para acudir o Nordeste minimizando aquela reivindicação que iria pelo me
nos atenuar as suas dificuldades climáticas. 

No que diz respeito aos recursos, V. Ex•, no final do seu aparte, destaca 
que nós não devemos nos preocupar, exclusivamente, em atacar o flagelo na
queles momentos cruciais: é preciso preparar a região a fim de que ela resista 
a essas dificuldades quando venham a se registrar. 

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

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) - Com todo prazer. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB - AM) - f: uma breve intervenção, 
apenas para que não passe em julgado o que acaba de dizer o ilustre Senador 
José Lins afirmou que o flagelo da seca já angustia o Nordeste hã 400 anos. 
Não é verdade. 

Este flagelo é uma decorrência da devastação, da depredação do N ardes
te a partir da chegada de Cabral, porquanto V. Ex• há de convir, só existem 
dois animais altamente predadores: o boi e o ho'mem. 

O homem é um vândalo terrível! Foi ele quem destruiu as matas do N ar
deste, a celebérrima Floresta Atlântica. O problema de seca no Nordeste de-

corre de uns 170 anos para cã, quando, de fato, a devastação atingiu um pata
mar desolador. De Iâ para cá a devastação foi se agravando, e o flagelo da 
seca também, que não tem 400 anos mas,. no máximo 170 anos. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Este fato, nobre Sena
dor Evandro Carreira, foi destacado aqui, no Senado Federal, por um inolvi
dável coestaduano, o Senador Pompeu que, no meu entender,- sem que isto 
constitua desapreço aos eminentes Senadores José Lins e Almir Pinto, - foi 
uma das maiores figuras, se não a maior, da vida parlamentar do Pais. Pois 
bem, o Senador Pompeu, em vãrios pronunciamentos na tribuna do Senado 
Federal, clamava contra a devastação das matas do Ceará, 
responsabilizando-a como capaz de, no futuro atingir a ecologia do nosso Es
tado, Cearâ que ele tão bem representava rio Senado da República ... 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Nobre Senador, permita-me 
mais uma vez? (Assentimento do orador.) O que é mais grave. O Diário Popu
lar, hoje, traz a lume um programa, um novo programa de devastação, e o 
Nordeste vai contribuir com 400 mil hectares. 

Quero saber onde é que se va1 encontrar mais quatrocentos mil hectares 
de floresta no Nordeste para se devastar. Não é possível. Está prevista uma 
derrubada de árvores em torno de 400 mil hectares no Nordeste. O Diário Po~ 
pular retrata este enfoque como um programa interministerial, incluindo os 
Ministérios das Minas e Energia, da Indústria e do Comércio, do Plancja
mento e do próprio Conselho Nacional de Energia. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- f: uma denúncia real
mente da maior gravidade para a qual devemos voltar as nossas vistas, no 
sentido de impedir que se perpetre esse avanço nas escassas florestas ainda 
existentes no Nordeste brasileiro. 

Sr. Presidente, sente-se, portanto, que existe realmente um consenso, 
condenando a insensibilidade do Governo, com as ressalvas acentuadas pelos 
representantes situacionistas. Hã, realmente, um posicionamento indiscre
pante no sentido' de que se conjugue esforços para salvar a nossa Região. As 
nossas sugestões ai estão: a SUDENE reunir imediatamente o seu Conselho 
Deliberativo, com a participação de todo o Ministério e também do próprio 
Presidente da República, ensejando a este o acompanhamento de perto, das 
providências que ali forem adotadas, para minorar o desespero e a angústia 
das massas acossadas pelo flagelo! (Muito bem! Palmas.) 

GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPALARMENTAR 

EDITAL 

A Presidência do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar convoca 
a Comissão Deliberativa para uma reunião a realizar-se às dez horas de 
quinta-feira, dia 12 do corrente mês, na Sede do Grupo, Anexo I do Senado 
Federal, 2"' andar, a fim de tratar de assuntos de sua competência. 

Brasília, lO de março de 1981.- Senador Muri/o Badaró, Presidente
Deputado João Linhares, Secretário. 
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7. Almir Pinto 
8. lenoir Vergas 
9. Jose Sarney 

Suplentes 

1. Aloysio Chaves 
2. Pedro Pedrouian 
3. 
4. José Guiomard 
5. Luiz Cavalcante 
6. 
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1. Paulo Brossard 1. Marcos Freire 
2. Nelson Carneiro 2. Mauro Benevides 
3. ltamdr Franco 3. leite Chaves 
4. José Richa 
5. Amaral Peixoto 
6. Tancredo Neves 

Assistente: leila Leivas Ferro Costa - 211-3497 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SAÚDE 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvan Rocha 
Vice-Presidente: Henrique Santillo 

Titulares Suplentes 

1. lamento Júnior 1. Saldanha Derzi 
2. AlmirPinto 2. Jorge·Kalume 
3. Alberto Silva 3. Benedito Canelas 
4. José Guiomard 

1. Gilvan Rocha 1. José Richa 
2. Henrique Santillo 2. Adalberto Sena 
3. Jaison Barreto 

Assistente: Li!:da Ferreira da Rocha - 211-3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO OE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kalume 
Vice-Presidente: Mauro Benevides 

Titulares Suplentes 

1. Jorge Kalume 1. Raimundo Parente 
2. luiz Cavalcante 2. Amoral Furlan 
3. Murilo Badaró 3. José Guiomard 
4. Benedito Ferreira 

1. Mauro Benevides 1. Cunh'a lima 
2. Agenor Maria 2. Jaison Barreto 
3. Orestes Quércia 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello- 211-3499 
Reuniões: Quartas-feiros, às 9:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO OE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evandro Carreira 
Vice-Presidente: Humberto Lucena 

Titulares Suplentes 

1. Raimundo Parente 1. Affonso Camargo 
2. Luiz Femando Freire 2. Pedro Pedronian 
3. Bernardino Viana 3. Aderbal Juremo 
4. Alberto Silvo 
1. Evandro Cqrreira 1. Orestes Qoércia 
2. Humberto Lucena 2. Evelósio Vieira 
3. lózoro Barboza 

Assistente, Lêda Ferreira- da Rocha - 211 ·3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas 
Local: Sola "Ruy Barbosa" - Anexo li 



184 Quarta-feira 11 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 

E OBRAS PUBLICAS - (CT) 
(J membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Prl!lsidente: Benedito Ferreiro 
Vice-Presidente1 Vicente Vuolo 

Suplentes 

1. Benedito Ferreira 1 . Passos P6rto 
2. Vicente Vuolo 2. lomonto Júnior 
3. Pedro Pedrossian 3. Alberto Silva 
4. Affonso Camargo 
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1. Evondro Cori"eira 
2. Lâz.aro Barboza 
3. Orestes Quércio 

1, Leite Choves 
2. Agenor Maria 

Assistente: Marcelino dos Santos Comello - 211-3499 

Reuniões: Terços-feiras, às 10100 horoi 

Local: Sola "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
local: Anexo li - Térreo - 211-3507 

Assistentes: 
Helena lsnard Accauhy- 211-3510 
Mauro Lopes de Sá - 211-3509 
Cloyton Zonlorend - 211·3508 

MarçO de 1981 

C) SERVIÇO -DE COMISSOES ESPECIAIS E DE INQUÉRITO 

Chefe: Cleide Maria B. F. Cruz 
Local: Anexo 11- Térreo- -211-3511 
Assistentes: 
Elizobeth Gil B. Vionna - 211-3510 
Nadir do Rocha Goml!ls - 211·3508 
Haroldo P. Fernandes- 211-3512 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORAS 

w,oo 

HORAS 

09,30 

10,00' 

10,30 

jj,QO 

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

TERÇA ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

RUYBARBOSA MARCELINO C.F. 
CLÓVIS BEVIIÁCQUA 

C.T. Ramal-4154 Ramal- 4139 GUILHERME 

09,30 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

GUILHERME CS.P.C 
RUY BARBOSA 

LEDA C.A.R. 
Ramal-4139 Ramal- 415ol 

QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.C ANEXO"B" S~RGIO 

CS.N. 
RUY BARBOSA CARLOS 10,00 
Ramal- 4154 RUY BARBOSA 

C.D.F. 
Ramal-4154 

LEDA 
CLÓVIS BEVILÁCQUA PAULO 

C.C.J. Ramal- 4139 ROBERTO RUY BARBOSA 
10,30 cs. 

Ramal-4154 LEDA 

RUI BARBOSA CA. 
Ramal-4154 

S~RGIO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

11,00 C.L.S. LEI LA 

ANEXO"B" 
Ramal- 4139 

CE. 
Ramal-3888 FRANCISCO 

CLÓVIS BEVILÁCQUA 
J2,QO C.R. FÁTIMA 

RUY BARBOSA 
Ramal- 4139 

C.R.E. 
Ram"OI- 4154 

LEI LA 
RUI BARBOSA 

li ,oo CM. CARLOS 
Ramal- 4154 

C.M.E. ANEXO"B" CARLOS 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXVI- N• 004 QUINTA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 1981 BRASíLIA- DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
I -ATA DA 4• SESSAO, EM 11 DE MARCO DE 1981 

1.1 - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Ofícios do Sr. J'i'-Secretário d.a Câmara dos Deputados 
Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado: 
- Projeto de Lei da Câmara no 81/75 (n' 1.286/'17, na origem), que 

••atribui à empresa exploradora de serviços. públicos de telecomunic.ações 
a edição de listas telefônicas". (Projeto que se transformou na Lei n'i' 
6.874, de 3 de dezembro de 1980.) 

Comuniázndo a aprovação das seguintes "}atéflas: 
-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n'i' 81(79 {n'i' 

431/71, na origem), que H dispõe sobre o exercício aa Profissão de Sociólo
go, e dá outras providênciaSn. (Projeto enviando à sanção em 5-12-80.) 

-Projeto de Lei do Senado n' 88/78 (n' 5.478, de 1978, na Câmara 
dos Deputados), que .. acrescenta dispositivo ao art. 3'? da Lei nO? 6.045, de 
15 de maio de 1974, que altera a constituição e a competên9ia do Conselho 
Monetário Nacional, e dá outras providênclas". (Projeto. enviado à 
sanção em 5-12-80.) 

1.2.2 - Leitura de Projetos 
- Projeto de Lei do Senado n' 4/81, de autoria do Sr. Senador 

Cunha Lima, que introduz alterações na Consolidação das Leis do Traba
lho, na parte concernente à prevenção de acidentes. 

-Projeto de Lei do Senado no 5/81, d<: autoria do Sr. Senador Ores
tes Quércia, que acrescenta§ 49 ao art. 487 -da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

-Projeto de Lei do Senado no 6/81, de autoria do Sr. Senador Hum
berto Lucena, que altera a redação do art. 457 da Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

1.2.3- Comunicações das Lideranças do PP e do PDS na Câmara dos 
Deputados. 

- De substituição de membros em Comissão Mista. 

1.2.4 - Comunicações da Liderança do PDS 
- De indicação de Srs. Senadores para exercer~m a função de Vice

Líderes do Partido Democrático Social. 
- Referente a indicação de Srs. Senadores que comporão, como titu

lares e suplentes, as comissões permanentes do Senado Federal na 3'" e 4" 
Sessões Legislativas da 46• Legislatura. 

1.2.5 - Requerimento 
- N9 7/81, do Sr. Senador Dirceu Cardoso, solicitando que o Expe

diente da sessão do dia 13 próximo seja dedicado à me~ória do ex
Senador Raul Giuberti. 

I .2.6 - Comunicação da Presidência 
-Recebimentos de coinunicações, durante o recesso parlamentar, de 

Srs. Senadores que se ausentaram do País, no período que menciona. 

1.2.7 - Discursos do Expediente 
SENADOR LUJZ VIANA- Homenagem de pesar pelo falecimento 

do Sr. Arthur Guimarães Cova. 
SENADOR LOUR!VAL BAPTISTA- Trabalhos desenvolvidos na 

19' Assembléia da .Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros, recente-
mente realízada em Itaici-SP. -

SENADOR DIRCEU CARDOSO - Indagando da Presidência 
sobre a distribuição do Relatório da Presidência referente ao ano de 1980. 

SENADOR LÃZARO BARBOZA - Reivindicações em favor da 
agropecuãria do Estado de Goíãs. --

SENADOR JJINARTE MARJZ- Relato da situação em que se en
contra o Estado do Rio Grande do Norte, diante do flagelo das secas. 

SENADOR ORESTES QUERCIA -Necrológio do Sr. Martinho 
Funchal de Barros. 

13- ORDEM DO DIA 
-Requerimento n'? 514/80, dos SenadoreS Tancredo Neves e Itamar 

Franco, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do rela
tório das atividades da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais, intitulado "Denúncia à Nação". Aprovado. 

-Requerimento nO? 530(80, do Senador Lourival Baptista, solicitan
do a transcrição, nos AnaiS do Sena-do Federal, da palestra feita pela pro
fessora Léa Leal, Presidente da: Legião Brasileira de AssiStência, na Escola 
Superior de Guerra, no Rio de Janeiro. Apro~ado. 

"-' Projeto de Lei da d.mara n' 64/80 (n' 2.888/80, na Casa de ori
gem),_d~Iniciativa do Senhor Presidente da República, autorizando a alie
nação, sob a forma de doação modal, ao Estado do Pará, do imóvel que 
menciona, situado no município de Marabá, Estado do Pará, e dá outras 
providências. Aprovado. Ã sanção. 

- Projefo de Decreto Legisl~Úivo n'i' 16/80 (nO? 51/80, na Câmara dos 
Deputados), que aprova os textos do acordo sobre a implementação do 
artigo VII do acordo geral sobre tarifas aduaneiras e comércio (código de 
valoração aduaneira), do protocolo adicional ao referido acordo, bem 
corno da lista de concessões tarifárias brasileiras nas negociaçÕes comer
ciais multilatúals, todos concluídos em Genebra, a 12 de abril de 1979. 
Aprovado. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Lei do Senado n'>' 5/80, do Senador Nelson Carneiro, 
que altera a redação do artigo 1"'- da Lei n'i' 5.527, de 8 de novembro de 
1968. Aproudo, em primeiro turno. 

-Projeto de Lei do Senado n9 35/80, do Senador Passos Pôrto, que 
estabelece normas de proteção à empresa privada nacional produtora de 
bens de capital e de serviços de engenharia. Apro~ado, em primeiro turno. 

- Projeto de Lei do Senado no 184/80, do Senador Henrique de La 
Rocque, que altera a redação do artigo 394 do Código de Processo Penal, 
e acrescenta parágrafo ao artigo 34 do Código de Processo Penal Militar. 
Aprovado, com emenda, em primeiro turno. À Comissão de Redação. 
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-Projeto de Lei do Senado n• J42f80, do Senador Orestes Quércia, 
alterando dispositivo da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe 
sobre a Lei Orgânica da Previdência Social. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade). Discussão adiada para a sessão do dia 8 de abril de 
1981, nos termos do Requerimento n• 8/81. 

1.4- MATf:RIA APRECIADA APÓS A ORDEM DO DIA 
Requerimento n• 7/80, lido no Expediente. Aprovado. 

1.5 - DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR EVANDRO CARREIRA- Desmatamento de florestas 
naturais no País. 

SENADOR TEOTON/0 VILELA - Situação calamitosa do Nor· 
deste face ao prolongamento da seca na região. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Revogação do Decreto-lei n• 
1.861, de 25-2-81, que altera a legislação referente às contribuições com
pulsórias recolhidas pelo lAPAS à conta de diversas entidades, e dâ outras 
providências. 

SENADOR CUNHA LIMA- Reformulação da pol!tica do Gover
no para o Nordeste. 

SENADOR FRANCO MONTORO - Administração do Prefeito 
Lincoln Grillo, de Santo André-SP. 

SENADOR ALBERTO SILVA- Seca nordestina. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES
SÃO. ENCERRAMENTO 

2- ATO DO PRESIDENTE 
N• 86, de 1980. 

3- ATAS DE COMISSÃO 

4- MESA DIRETORA 

5- UDERES DE BLOCOS PARLAMENTARES 

ATA DA 4' SESSÃO, EM 11 DE MARÇO DE 1981 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura 

PRESIDf:NCIA DOS SRS. PASSOS PÚRTO, GILVAN ROCHA E ITAMAR FRANCO 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: - . . . 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Alberto Silva- Bernardino Viana 
- Helvídio Nunes- Almir Pinto- Agenor Maria- Cunha Lima- Hum
berto Lucena - Nilo Coelho - Luiz Cavalcante-:- Gilv;;1n Rocha- Louri
val Baptista- Passos Pôrto - Jutahy M_agalhães ,_ Luiz Viana- Dirceu 
Cardoso --João Calmon- Moacyr Dalla - Orestes Quércia- Benedito 
Ferreira- Lâzaro Barboza - Mendes Canale- Saldanha Oerzi- Paulo 
Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos ti'abalhos. 
O Sr. 1•-Secretãrio procederã à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

·,t EXPEDIENTE 

OFICIOS DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS 

N• 566/80, de 5 de dezembro de 1980, encaminhando autôgrafos do Pro
jeto de Lei da Câmara n• 81, de 1975 (n• 1.286/77, na origem), que "atribui à 
empresa exploradora de serviços públicos de telecomunicações a edição de 
listas telefônicas". (Projeto- que se transfoi'inou na Lei n9 6.874, de 3 de de
zembro de 1980.) 

N• 568/80, de 5 de dezembro de 1980, comunicando a aprovação do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 81, de 1979 (n• 
431/71, na origem), que "dispõe sobre o exercício da profissão de Sociólogo, 
e dâ outras providências". (Projeto enviado à sanção em 5-12-80.) 

N• 569/80, de 5 de dezembro de 1980, comunicando a aprovação do Pro
jeto de Lei do Senado n• 88, de 1978 (n• 5.478, de 1978, na Câmara dos Depu
tados), que uacrescenta dispositivo ao art. 39 da Lei n9 6.04.5, de 15 de maio de 
1974, que altera a constituição e a competência do Conselho Monetârio Na~ 
cional, e dã outras providências". (Projeto enviado à sanção em 5-12-80.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Expediente lido vai à publi
cação. 

Sobre a me_sa, projetas de Ieí que serão lidos pelo Sr. 111 Secretário. 
São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENAD_Q_N• 4, DE 1981 

Introduz ãlterações na Consolidação das Leis do Tra
balho, na parte concernente à prevenção de acidentes. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 O art. 164, da. Consolidação das Leis do Trabalho, 
passa a vigorar com a.s seguintes modificações: 

"Art. 164. 

§ z.o As -comiS3õe.s Internas de P~evençã·o de Acidentes 
(CIP As) serão_ compostas de ·representantes de emprega
dores e de empregado.s, funcionando segundo normas fixa
das pela ·autoridade do Mini&.tério do Trabalho que esta
belecerão, dentre outra.3 exigências, a da eleição do.s últi
mos na sede do sindicato da cJLtegoria ou, na impossibili
dade, nos próprios locai~ de trabalho mas oom a pr·asença 
de repr·esentantes do M.Tb e do sindicato. 

§ 3.0 As chapas concorrentes às eleições para represen
tantes de empregados nas ClPAs deverão ser comunicadas 
ao sindi~ato antes do pleito, com a discriminação da res
pectiva oomposição. 

§ 4.0 Qualquer alteração po,sterior na composição da CIPA 
deve ser imediatamente_ levado ao conhecimento do sin
dicato e à au_toridade competente <Lo MTb." 

Art. 2.0 Esta J.ei entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3.0 Rev·ogam-se disposições em contrário. 

Justificação 

O objetivo da proposição, como se percebe da simples leitu
ra dos dispositivos acrescentados ao art. l64, ,CLT, é dar repre
sentação mais autêntí.ca :õ!.OS trabalhadores chamadoOs a integrar 
cada CIPA (Comissão Interna d~ I'r~:vençã<> de Acidente), fa
zendo que eles saiam da vontade da categoria profissional e não, 
cDmo ocorre _até aqui, da,_ vontade do empregador. 

Sala das Sessões, 11 de março de 1981. - Cunha Lima, 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 5, DE 1981 

Acresc<mta § 4.• lW art. 487, da Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 o art. 487,' da oonso~!dação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-lei n.• 5.452 de 1.• de maio de 1943 pàsso. 
a viger acrescido do .seguinte § 4.ol ' 

"Art. 437. 

§ 4.0 Para os empregados com idade igual ou superiOr s:. 
õQ anos, o aviso prévio por parte do emnregador .será. de, 
no minimol 60 (sessenta) dias." 

Art. 2.0 !Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrãllio. 

JU$tilicação 
Em conformidade oom as disposições con;substanciadas ·no· art. 

487, da Consolidação das Lels do Trabalho, no ca.so de rescisão do. 
contrato de trabalho sem motivo ju.sto, o aviso prévio serã de oito 
dias, se o pagamento for semanal ou inferior, e de trinta dias, 
quando o empregado receber sua remuneração por quinzena ou 
mês, ou conte com mais de doze Illeses de serviço na empresa. 
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Ocorre que, em face das facilidades de dispensa sem maiores 
formalidades, ensej·ada pela leg;islação do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, são inúmeros os empregados com idade igual 
ou .:n;perior a cinqüenta anos que são suma_rlamente despedido.s, 
sem Justa causa. 

Ora, é D.otório, no Brasil, que existe o denominado 'ldesempre
go gerontológico", pelo qual os trabalhadores na faixa etár.!a dos 
c;nquenta anos - ainda que altamente qualificados - enfrentam 
enormes dificuldades para obter colocação, pois a.s empresas pre
ferem recrutar trabalhad-ores mais jovens. 

Por essa razão, é plenamente justo que, no caso de despedida 
de empregados com idade de cinqüenta anos ou mais, sem justa 
cau.sa, tenha o aviso prév.1o o prazo de, pelo menos, sessenta dias. 

com essa medida, disporão_ esses trabalhadores do tempo mí
nimo necessãrio para que obtenham novo emprego, sem que te
nham de apelar para 1gnóbeis biscates ou até, em alguns casos 
extroemos, para a mendicância e a criminalidade. 

Sala das Sessões, 11 de março de 1981. - Orestes Quércia. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRE'I'O-.LEI N.o 5.45?, DE 1.o DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

CAP:!TULO VI 
Th> A viso Prévio 

Art. 487. Não havendo praz-o estipulado, a parte que, sem 
justo rnot!vo, quiser rescindir o contrato, deverá avisar a outra 
da sua resolu,ção, ~om a antecedência mínima de: 

I - oito dias, se o pagamento for efetuado por semana ou 
tempo inferior; 

II.- trinta dias .aos.qu~.perceb.erem pÕi-. quinzena ou mês, ou 
Q.ue .. J;.ellJlam ma!.s de doze mes'es de serviço n<> empresa. 

§ 1.0 A falta do a viso prévio por par~ do empregador dá ao 
empregado o direito aos salár.tos correspondentes ao prazo do avi
so, garantida sempre a integração desse perfodo ·no 'sêu tempo de 
serviço; 

§' ·2:0 A falta; dé aviso prév~o por parte do e~proegado dá ao 
empregador o direito de desctintar o.s salá;rios: correspondentes ao 
prazo l1!spectlvo. 

§ 3.0 Em se tratando de salário pago na base de tarefa, o cál
culo, para os efeitos dos parâgrafo.s anteriores, será feito de acor
do com a médr!a dos últimos doze meses de serviço. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 6, DE 1981 

Altera a redaçíW do art. 457 da ConsolidaçíW das Leis 
do Trabalho. 

O Congresso Nacl.onal decreta: 

Art. I .0 o art. 457 da C<>n.solidação das Leis do Trrubalho passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

'"Art. 457 A remuneração do empregado, para tod.:J<S 
os .efeitos legais, compreende as parcelas de natureza sa!la
rial e a médi·a das gorjetas que habitualmente rec•eber. 

§ 1° Ooilsidera-se gorjeta nãO só a iinportància es.
pcntaneamente dada pelo cliente ao empre,gado, mas ainda 
a que for oob-rada pela empresa, a qualquer título com.:J 
a.dicional nas oontas das despesas efetuadas no estabeleci
mento e destinadas à distribuição peJos empregados. 

§ 2P A m.édla das gorjetas deverá ser estimada em 
acordo escrito entre o empregador e o empregado, se não 
o tiver sido em convenção ou acordo coletivo. 

§ 30 Inexistindo acordo, a m-édla das gorjetas s:::rá 
arbitrada pela Justiça do Trabalho." 

Art. 2° Esta I>ei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3° Revogam-se as d.ls'po.sições em contrário. 

Justificação 
Evidencia-se da rOOaç:ão ora proposta p·a·ra o art. 457, da CLT, 

um tratamento jurídico mais acurado à queStão das gprjetas e sua 
Integração obrigatória, pe,la média, na remuneração do empregado. 

Allá3r essa matéria está mesmo a necessidade de tal ~lhor 
tratamento legal. eis que tem dado marg<>ln às mais vaaiaJdas· e 
contrastantes interpretações jur!.sprudencials, justamente peJa, ina
dequaçã.o ou Ineficácia da norma em vigor. 

Sala das Sessões, 11 de marÍ;o de 1981. - Humberto Lucena. 

LEGISLAÇAO CITADA 
DECRETO-LEI N" 5.452 -DE 10 DE MAIO DE 1943 

ConsolidaçíW das Leis do Trabalho. 

Art. 457. Compr-eendem-se na remuneração do empregado, 
para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago direta
mente pelo empregador, como contra-prestação do serviço, as gor
jetas que .receber. 

§ 1° In.teg:fam o salário, não só a importância fixa. estipulada, 
oomo também as comissões, percentagrens, gratificações ajustadas. 
diárias para viagem. e- ahonos pagos peiiQ empregador. 

§ 2° Não se incluem_ nos salários as ajudas de CUJSto, as·sim 
como aa. diárias para vlage·m que 1'1.ã.9 excedam de cinqüenta por 
cento do sruário percebido pelo empregado. 

§ 3° Considera-se gorjeta não só a Importância eo:pontenea
mente dada pelo cliemte ao empregado, como também a<juela que 
fôr cot.ra.da pela empresa ao cliente, coroo adicicm.al nas oontas, a 
qualquer título, e destinada a distribuição aôs empregados. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Os projetas que vêm de ser lidos 
serão publicados e remetidos às Comissões competentes. 

Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 19-Secretãrio. 

São lidas as seguintes. 

Of. n• 17/81-LID/PP 
Brasllia, li de março de 1981. 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o 

Senhor Deputado Rubem Figueiró para membro da Comissão Mista consti
tuída para emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n9 
96/80, que "acrescenta§ 89 ao artigo 32 da Constituição Federal", em substí
tuição ao Deputado Figueiredo Correia. 

Valho-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência meus pro
testos de estima e consideração. - Deputado Thales Ramalho, Líder do Par
tido Popular. 

Oficio n• 24/81 
Brasília, 11 de março de 1981. 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o nome do Senhor Deputa
do Evaldo Amaral para integrar, em substituição ao do Senhor Deputado 
Nelson Morro, a Comissão Mista incumbida do estudo e parecer sobre a Pro
posta de Emenda à Constituição n9 9'6/80, que '4 acrescenta § 89 ao artigo 32 
da Constituição Federal". 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os meus pro
testos de estima e elevada consideração. -- Deputado Cantídlo Sampaio, 
Líder do PDS. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Serão feitas as substituições so
licitadas. 

Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 19-Secretário. 

São lidas as seguintes 

Brasília, 1 i de março de 1981 

Senhor Presidente 

Nos termos do artigo 64-, § 29, do Regimento Interno, tenho a honra de 
indicar os nobres senhores Senadores relacionados em anexo, para exercerem 
a função de Vice-Líder do Partido Democrãtico Social. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, protestos de 
minha mais alta estima e consideração. Senador Nilo Coelho, Líder do PDS. 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDODEMOCRÁTJCO SOCIAL- PDS 

Vi ce-Líderes 

Aderbal Jurema - Aloysio CHaves - Bernardino Viana --Gabriel 
Hermes- José Lins- Lomanto Junior- Moacyr Dalla- Murilo Badaró. 

Em 11 de março de 1981 
Senhor Presidente 
Nos termos regimentais, venho propor a Vossa Excelência os nomes dos 

Senhores Senadores integrantes do Bloco do Partido Democrático Social que 



188 Quinta,;-feira 12 IllÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sei;ào II) 

comporão. como TitulareS e Suplentes, as Comissões Permanentes do Senado 
Federal na 3!- e 4•. Sessões Legislativas da 46• Legislatura. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de 
estima e consideração. - Nilo Coelho, Líder do PDS. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 

Titulares 
Benedito Canela 
Martins Filho 
JoãoCalmon 
Luiz Cavalcante 

Suplentes 
Dinart~ Mariz 
Lourival Baptisfa 
Benedito f(;(rreira 

Titulares 
COMISSÃO DE ASSUNTOS REGION.AIS -JCAR) 

Suplentes 

José Lins 
Eunice Michiles 
Gabriel Hermes 
Benedito Canelas 

Raimundo Parente 
AlmirPinto 
Aloysio Chaves 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO.E JUSTIÇA -.(CCJ) 
Titulares Suplentes 
Aloysio Chaves Lenoir Vargas 
Hugo Ramos João Calmon 
Helvídio Nunes Almir Pinto 
Murilo Badaró Martins Filho 
Bernardino Viana Aderbal Jurema 
Amaral Furlan 
MoacirDalla 
Raimundo Parente 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
Titulares 
Lourival Baptista 
Bernardino Viana 
MoacirDalla 
Benedito Ferreira 
Martins Filho 
Murilo Badaró 

Titulares 
Bernardino Viana 
José Lins 
Lenoir Vargas 
Milton Cabral 
Luiz Cav3.lcanti 
Benedito Ferreira 

Suplentes 
Luiz Cavalcanti 
Hugo Ramos 
Aderbal Jurema 
José Lins 

COMISSÃO DE ECONOMIA ~ (CE) 

Suplentes 
Lomanfo JúniOi 
Gabriel Hermes 
Benedito Canelas 
Vicente Vuolo 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
Titulares 
Aderbal Jurema 
JoãoCalmon 
Eunice M ichiles 
Lenoir V argas 
José Sarney 

Suplentes 
Lomanto J~nior 
Gabriel Hermes 
Helvídio Nunes 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
Titulares 
Raimundo Parente 
Lomanto Júnior 
Amaral Furlan 
Amaral Peixoto 
Martins Filho 
Tarso Dutra 
Gabriel Hermes 
Hugo Ramos 
Almir Pinto 

Suplentes 
José Guionla.rd 
Bernardino Viana 
Benedito Canelas 
Vicente Vuolo 
José Lins 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
Titulares 
Raimundo Parente 
Aloysio Chaves 
Hugo Ramos 
Eunice Michiles 
Gabriel Hermes 

Suplentes 
Lenoir V urgas 
Aderbal Jurema 
AlmirPinto 

COMISSÃq DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
Titulares Suplentes 
Milton Cabral Dinarte Mariz 
Luiz Cavalcanti 
José Lins 
Almir Pinto 

Titulares 
Almir Pinto 
Lomanto Júnior 
Amaral Furlan 
Amaral Peixoto 

Gabriel Hermes 
Martins Filho 

COMISSÃO DE MUNICIPIOS- (CM) 
Suplentes 
Tarso Outra 
Aderbal Jurema 
José Sarn_e_y 
Murilo Badaró 

Benedito Canelas Benedito Ferreira 
Lenoir Vargas 
Moacyr Dalla 
Raimundo Parente 
Vicente Vuolo 

Titulares 
JoãoCalmon 
Murilo Badaró 
Helvídio Nunes 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
Suplentes 
José Sarney 
Moacyr Dalla 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES - (CRE) 

Titulares 

Luiz Viana 
Bernardino Viana 
Lomanto Júnior 
Amaral Peixoto 
Aderbal J urema 
Aloysio Chaves 
José Sarney 
Lourival Baptista 

Tizulares 
Lomanto Júnior 
Almi_r Pinto 
José Gtiiomard 
Lourival Baptista 

Suplentes 

João Calmori 
Luiz Cavalcanti 
Amaral Furlan 
Moacyr Dalla 
Martins Filho 

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS) 
Suplentes 
Benedito Canelas 
João Calrnon 
Lenoir Vargas 

COMISSÃO DE SEGHRANÇA NACIONAL- (CSN) 
Titulares Suplentes 
Dinarte Mariz Raimundo Parente 
Luiz Cavalcanti Amaral Furlan 
José Guiomard 
Murilo Badaró 

Benedito Ferreira 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
Titulares Suplentes 
Raimundo Parente Helvídio Nunes 
Aderbal Jurema Bernardino Viana 
Louriva[ Baptista José Guiomard 
Moacyr Dalla 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

Titulares Suplentes 
Vicente Vuolo 
Benedito Ferreira 
Aloysio Chaves 
Milton Cabral 

Lo manto Júnior 
Luiz Cavalcanti 
Amaral Peixoto 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - As comunicações lidas vão à 
pui:>licação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo- Sr. )9-Secretário. 
E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 7, DE 1981 

Nos termos do art. 185 do Regimento Interno, requeremos que o tempo 
destinado aos oradores do Expediente da sessão de sexta-feira próxima, dia 
13~ seja dedicado à memória do çx-Senador Raul G!ubertí, ilustre represen
tante do Estado do Espírito Santo no Senado--FederaL 

Sala das Sessões, II de março de 1981. - Dirceu Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O requerimento que vem de ser 
lido serâ objeto de deliberação após a Ordem do Dia, nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência informa ao Pie· 
nãrio que,- durante o recesso foram encaminhadas à Mesa as seguintes comu
nicações: 

-Dos Senadores Luiz Viana e Lourival Baptista, Ce viagem ao exterior, 
em carãter particular; e 

-Do Senador Mendes Canale, de que participaria, a partir 25 dejanei~ 
ro? por um período de 20 dias, da 5' Reunião Conjunta do Parlamento Latino 
Americano e Parlamento Europeu, em Bogotã, Colômbia. 

Informa ainda, que, nos termos do art. 45, infine, do Regimento Interno, 
foi deferido requerimento do Senador Luiz Viana em que solicitava autori~ 
zação· do Senado para acompanhar o Senhor Presidente da República à 
França e Portugal. 

Os expedientes recebidos vão à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto)- Concedo a palavra ao nol:>re Se
nador Luiz Viana para uma comuniCação, na forma do Regimento Interno. 

O SR. LUIZ VIANA (PDS- BA. Para uma comunicação. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Joaquim Nabuco, numa das mais belas pãginas daquele seu pequeno 
grande livro, que é A Minha Formação, tem a oportunidade de fazer uma evo
cação àqueles modestos amigos, muitos deles anônirrios, mas que haviam si~ 
do, nas suas campanhas da abolição, decisivoS para que ele pudesse chegar ao 
Parlamento empunhando a bandeira da redenção dos escravos. 

Qualquer um de nós que militou na vida pública, sobretudo aqueles que 
o fizeram durante largo tempo na Oposição, bem sabe o que repfesentou ou 
representa para cada um de nós esses modestos amigos, que são a legião que 
nos traz até o Parlamento. 

Ontem, na Bahia, perdi um desses amigos, um desses que, por uma vida 
inteira, durante mais-de cinqUenta anos, me acompanhou na vida política. 
Era ele, durante certos períodos, talvez o chefe mais influente da Capital da 
Bahia, pelo menos um dos mais influentes. Não preciso dizer quanto era re
questado pelo Governo, pelos poderosos, pelos que lhe podiam dar alguma 
coisa, para não votar em mim,-Candidato várias-vezes à Câmara Federal. En~ 
tretanto nenhuma sedução, nenhum aceno jamais o demoveu de ser o meu fiel 
companheiro nas lutas que ali travei. 

Chamava-se ele Artur Guimarães Covas e, por vários perfod6s, repre
sentou Salvador na sua Câmara Municipal. Agora, falece já em idade real
mente avançada, aos 90 anos, mas nem por iSso o meu pesar ê menor. 

Quero deixar aqui consignada nos AiüiiS-desta Casa a passagem desse 
bravo lutador muitas vezes desconhecido, quase anônimo, mas que jamais 
abandonou as fileiras em que militou durante cerca de meio século ao meu la
do. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente~ 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nol:>re Se-
nador Maurício Leite. (Pausa.) 

S. Ex' não estâ presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Lê o seguinte discurso.) Sr. 

Presidente, Srs. Senadores; 
Depois de dez dias de exaustivos trabalhos, encerrou.;-se: em ltaicí, São 

Paulo, a 26 de fevereiro último, 'a I9a. Assembléia Geral da Conferência Na
cional dos Bispos do Brasil--a CNBB -com o comparecimento de 240 Bis
pos. 

O documento principal de encontro sobre -o tema central "Vocações, 
Vida e Ministério do Presbítero", aprovado por mais de 200 votos, é o mais 
longo já elaborado pelo episcopado brasileiro, havendo recebido, no decorrer 
de sua elaboração, cerca de 300 emendas. 

O texto final deverá ser distribuído às 250 dioceses áó-País, sob a forma 
de livro, pois, convém relembrar, onde existem apenas 12.641 padres- 1 
para cada I 0.000 brasileiros, de acordo com os últimas levantamentos dis~ 

poníveis. Além da baixíssima densidade de sacerdotes em relação à popu~ 
la_ção (apenas 0,01%), a Igreja se ressente de vocações sacerdotais, havendo 
apenas 2. 794 seminaristas em todo o País. a grande maioria nos Estados do 
Sul. 

Desde jã vem obtendo enorme repercussão uma das principais conclu
sões da 19a. Assembléia Geral da CNBB, isto é, a recomendação aos padres 
no sentido de que se despojem ude toda ideologia e atividade político~ 
partidária''. 

"0 Minsit~rio de profeta, sacerdote, pastoru, diz o texto, "por sua natu
reza essencialmente religiosa, específica e delimitada a dimensão política da 
atividade dos presbíteros. Essa dimensão política põem .. se evidência, sobretu~ 
do no contexto de uma opção, preferencial mas não exclusiva, pelos pobres, 
quan:do os presbíteros, assumindo, como Cristo, a situação concreta do povo 
a que servem, anunciam o reino, denunciam o contra-reino e se empenham na 
Defesa dos Direitos Humanos. 

_Ministros que são da unidade, os presbíteros devem se despojar de toda a 
atividade político~ partidária, para terem a liberdade de, como Cristo, evange-
lizar os políticos". 

Esclareceu o Presidente da CNBB? após o encerramento do magno en
contro de Itaici, que .. a Igreja corno Instituição, como hierarquia, não deve 
fazer política de partido, pois partido significa facção, se a Igreja não deve de
vidir, não deve favorecer facções". 

Ressaltou, porém, que ~·o cidadão tem que fazer política" ... Gostaria
acrescentou - que as Cristãos atu8.ssem para o bem comum e. se têm vo~ 
cação para cargos eletivos, que o façam, que os bons entrem". 

~·Mas a paróquia, a Comunidade de base, não deve fazer opção por um 
partido". 

Dom Ivo Lorscheiter admitiu que a-Igreja poderia condenar um partido 
que ••se configurasse claramente contra a verdade, os direitos do homem, a li
berdade. "Pessoalmente- acrescentou -eu sou contra o Partida Comunis
ta. Se ele é marxista. vai se declarar antidemocrático, totalitário e contra a li
berdade. Então sou contra, porque ele não tem o direito de pretender chegar 
ao poder. 

O Presidente da CNBB concorda em que se devem definir critérios para 
o julgamento dos programas políticos. embora considere difícil fazer uma 
análise das partidos existentes. "Pessoalmente- concluiu- acho muito difí
cil fazer um diagnóstico, um juízo de apreciação da maioria dos partidos. Se 
alguém consegue, eu não consigo. Não teria coragem de fazer um julgamen
to". 

O documento final da CNBB contém uma análise da realidade dos pa~ 
dres na Brasil, reflexões teológicas e um conjunto de importantes recomen
dações. 

Atenção especial mereceu o problema da formação de nossos padres, 
tanto na qualidade, quanto na quantidadejâ que uma das maiores preocu
pações da Igreja Católica na Brasíl é a falta de padres no País. Recomenda o 
documento aprovado que as padres "vivam diariamente encarnados no sofri
mento, nas aspirações, na oração e em toda a caminhada do povo" e ressalta 
a importância do celibato. De acordo com o documento, temos um clero ''em 
fase de_superação efetiva da crise de identidade que o afligiu até a data recen
te, clero que se mostra fiel às suas tarefas pastorais, marcado pelo desprendi
mento material, empe~hado pelo próprio testemunho em tornar a Igreja mais 
evangélica, solidário com os Bispos e seus colegas presbíteros, unido aos lei~ 
gas e mais identificados _com a causa dos pobres". 

Os documentos aprovados pelas Assembléias Gerais da CNBB resultam 
de pesquisas e estudo_~_prévia e critetioifamen:fe-realizados pelo Episcopado, 
que- dispõe, como é do conhecimento gúal, de um assessoramento de alta ca
tegoria. 

Daí o iriteresse e ã credibilidade que evidenciam através dos editoriais 
dos princfpais órgãos de imprensa e do impacto que geralmente provocam. 

O Sr. Gi/van Rocha (PP- SE)- Permite·me V. Ex• um aparte? 
-6 SR. CO-URIVAL BAPTISTA (PDS_- SE) Com prazer. 
O Sr.Gih·an Rocha (PP -SE)- Já que V. Ex', com o aplauso de todos 

nós, notifica o Senado Federai das linhas mestres da Reunião de ltaici, eu so
licito, dentro dessa linha de pensamento past-oral da Igreja, a solidariedade de 
V. Ex' aos acontecidos, esta semana, no nosso Estado. Acaba de chegar as 
minhas mãos uma nota oficial da Bispo de Propriá, relatando sucessos acon~ 
tecidos na região de Pacatuba, precisamente na região de Santana dos Frades, 
onde posseiros de uma área em litígio judicial foram agredidos por jagunços 
armados, e membros da Igreja Católica foram desacatados. O acontecimento 
se reveste de significado muito grande, porque sabe V. Ex' que esses fatos já 
foram denunciados seguidas vezes ao governador do Estado e o clima de vio
lência continua a imperar contra- repito- os dignitários da Igreja Católi
ca. Eu estimaria que V. Ex', tomando conhecimento disto, dentro da linha do 
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seu pensamento, de elogio à ação pasioral da Igreja, se solidarizasse com a 
Igreja de minha terra, Própria,no Estado de Sergipe. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE) - Ouço o aparte de V. 
Ex•, eminente Senador Gilvan Rocha, mas quero dizer a V. Ex• que, nesta 
tarde resolvi abordar um assunto referente a Igreja e ele é o documento de 
ltaici. Resolvi fazer este pronunciamento. V. Ex• nesta hora, quer, com esta 
notícia que deu a respeito da Diocese de Propriá, misturar "alhos com buga
lhos". 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- V. Ex• me perdoe, nobre Senador, mas 
estou apenas me referindo a uma nota do Bispo da Igreja Católica do Estado 
que V. Ex• representa. Estou com o documentO,- EXf, assinado co:rn a cruz 
pastoral- D. Jos~ Bispo de Propriá. Então, vê V. Ex• que eu não estou mis
turando "alhos com bugalhos". Estou me referindo a um documento da Dio
cese da Igreja Católica que V. Ex• tão ardorosamente está defendendo. En
tão, V. Ex• não pode querer criar dissensões dentro da Igreja, mesmo porque 
V. Ex• não tem autoridade para isto. Estou lendo um documento oficial da 
Diocese e V. Ex• vê o quanto foi infeliz ao dizer -que estou misturando alhos 
com bugalhos. Estou tentando, isto sim, misturar coisas sérias e santas com 
coisas santas e sérias. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PDS -SE) - Eu não cheguei a expli
car a V. Ex• porque disse '"alhos com bugalhos". :e quando venho para a Tri
buna falar de um documento que foi aprovado em Itaici, o qual é de entendi
mento e concórdia, e nele se procura a união da Igreja, V. Ex• procurou dis
torcer a interpretação de episódios superados, já abordados neste plenário, 
procurando misturar assuntos heterogéneos e impertinentes, trazendo um as· 
sunto completamente diferente do qual estou abordando nesta tarde. Este 
Bispo~ a quem V. Ex• se refere, é aquele que, várias vezes já foi citado nesta 
Tribuna e que assinou uma pastoral onde, na sua Diocese, havia proibição de 
celebrar missas, fazer batizados, encomendar corpos c missa de sétimo dia. e 
bastante conhecido naquela Região. Logo, não ! um daqueles que querem a 
paz, a concórdia e a união na Igreja, como deseja o Papa João Paulo II. Desta 
tribuna, o Senador Passos Pôrto, que preside esta Casa, neste momento, e eu, 
já denunciamos que, quando faleceu o Prefeito de Brejo Grande, o padre, que 
segue a orientação do bispo citado por V. Ex•, não quis encomendar o corpo 
e a missa de sétimo dia teve que ser celebrada fora do'? Estado. 

Desejava, assim, qu_e este bispo, em vez de atiçar os ânimos, ajudasse, 
com conselhos e bom-senso, a resolver o conflito. 

O Sr. GUvan Rocha (PP- SE)- V. 'Ex• está, como sempre, fazendo um 
elogio. E está demonstrado, perdoe-me a dureza de dizer: seu elogio pouco 
sincero à CNBB perdeu o rumo, porque V. Ex' está fazendo .uma discrimi
nação que a CNBB não pode aceitar de jeito nenhum, V. Ex• está dizendo que 
existem esses bispos e aqueles bispos. Eu tenho absoluta convicção, como 
participante da comunidade católica, já que não é só V. Ex• católico nesta Ca
sa, que a CNBB agradece esses elogios maliciosos, V. Ex' está pregando adis
sensão dentro da Igreja CatóJica que mais de wna vez reafirmou que a CNBB 
é wna entidade unida, única: não existe bispo esse, bispo aquele. A discrimi
nação que V. Ex• está fazendo, passionalmente, porque está se imiscuindo até 
em atos litúrgicos que ambos não entendemos, faz com que a homenagem de 
V. Ex• venha a ser repelida por todo católico consciente. V. Ex• não vai con
seguir fazer divisões na Igreja Católica. E nós não aceitamos, os católicos 
legítimos, os católicos que apoiam o apostolado dirigido aos mais pobres não 
vão assistir, passivamente, que V. Ex• venha a atacar os prelados da Igreja 
Católica. E. por incrível, no bojo de um costumeiro elogio, como V. Ex• sabe 
bem fazer, à entidade que representa esse bispo, à CNBB. 

O SR. LO V RIVAL BAPTISTA (PDS- SE)- Inicialmente, repilo de 
V. Ex• as acusações infantis, apesar de ser um homem inteligente, que me faz, 
dizendo que estou procurando dividir a Igreja. V. Ex• sabe que, em todas as 
classes, existem os bons e os maus, convindo separar o Jôio do Trigo. O que 
eu acho é que todos nós devemos nos congratular com o Documento de Itaici 
e com a Carta de João Paulo II. Era meu desejo só aceitar o aparte de V. Ex•, 
no final do meu discurso, mas, em consideração à sua pessoa, aceitei~o logo e, 
então notei que o seu desejo era desvirtuar a Hnha do meu discurso. V. Ex• fa
lou numa homenagem recebida pelo Bispo de Propriâ, homenagem à qual 
não estiveram presentes o Arcebispo de Aracaju, o Bispo Auxiliar e o Bispo 
de Estância. Estiveram. sim, bispos de fora. que devem ser ligados ao Bispo 
de Propriá. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PDS-SE)- Quanto ao problema de 
Santana dos Frades, V. Ex• bem sabe que a propriedade tinha dono bâ mais 
de quarenta anos e, tendo-a vendido, os posseiros foram insuflados para que 
eles não saísse da propriedade, · 

O Sr. Gi/van Rocha (PP- SE)- E o bispo, ê o bispo da minha terra ... 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE)- Os compradores da 
propriedade não puderam recebê-la porque os possei.ros não deixaram que 
eles entrassem, pois estavam armados, apesar de a Justiça lhes ter dado ganho 
de causa e estão lá usufruindo da. colheita das terras. Quero dizer que V. Ex• 
procurou colocar areia, hoje, no meu pronunciamento e, quanto ao elogie 
que faço, não me arrependo, porque acho que esta Reunião de Itaici foi mui~ 
to benéfica para a Igreja e para os católicos, e felizes daqueles que elogiam as 
boas causas. Não sou daqueles que procuram esconder o bem que se faz, 
como condeno, também, aqueles que praticam o mal. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE)- Pois não. 

O Sr. GHvan Rocha (PP- SE) -·V. Ex• vê o quanto foi infeliz na sua 
homenagem. V. Ex• está homenageando a Igreja e, ao mesmo tempo, está 
verberandO"contra um prelado. Vê V. Ex•. quanto é: insincera a sua homena
gem. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PDS- SE)- Mas não foi a primeira 
vez que V. Ex• ... 

O Sr. <{Hv"'! Rocha (PP- SE)- E veja V. Ex• o que diz o Bispo de Pro
priá, muito diferentemente do teor divisório e passional de V. Ex• Repare só,. 
está assinado por Dom José:, Bispo de Propriá: 

"Ao mesmo tempo, declara que confia na lisura das autorida
des e no propósito que sempre apregoam de querer implantar a paz 
e a justiça social neste Estado.''t 

V. Ex• está sendo parcial, está tentando dividir a Igreja. E foi profunda
mente infeliz neste ato de homenagem setorial, na coisa mais um que existe de 
sociedade no nosso País, que é a Santa Igreja Católica do Brasil. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE)- Eu agradeço a V. Ex•, 
mas quero dizer que parcial é V. Ex•, e que continuo com o meu pronuncia .. 
menta e com o que V. Ex• disse, naturalmente quis desviar meu discurso, pro
curando botar areia; eu não digo no meu brinquedo, mas no meu discurso. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Certamente seu discurso é um brinque-
do. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PDS- SE)- Continuando, Sr. Presi
dente: Brinquedo, na suposição de V. Ex• 

Os documentos aprovados pelas Assembléias Gerais da CNBB, resultam 
de pesquisas e estudos prévios e criteriosamente realizados pelo Episcopado 
que dispõe, como é do conhecimento geral, de um assessoram.ento de alta ca
tegoria. 

Daí, o interesse e a credibilidade que evidenciam, através dos editoriais 
dos principais órgãos de imprensa e do impacto que geralmente provocam. 

Assim é que o Jornal do Brasil, ao examinar o documento final da CNBB 
sobre as vocações sacerdotais, oriundo da reunião de Itaici, assinalou a 04 de 
.março do corrente. 

··~ importante que o encaminhamento ao sacerdócio, daqui por diante, 
ajude a Igreja a erradicar equivocas suspensos no ar c que aproXimaram de
masiadamente a ação relígiosa e a militância política. Mais grave ainda, ê a 
proximidade de um abismo aberto a seus p~ pela sedução partidária. Os peri
gos da ronda ideológica a que está exposta a Igreja, no novo tempo social que 
procura conquistar, tem seus anticorpos na vertente sobrenatural. A Igreja fi
cou submetida a esse choque de contrários, por imposição das circunstâncias, 
mas é da natureza do processo dialêtico acentuar os contrastes." 

'"O distanciamento recomendado às vocações sacerdotais, no tocante à 
ideologia e à militância-política confinada aos Partidos, é condição prévia 
para a Igreja habilitar-se à evangelização dos políticos. A atividade que se 
volta para o bem comum ê no sentido lato, o objetivo da política. A preocu
pação da Igreja com a vi&ão temporal não lhe retira, porém, o compromisso 
com a eternidade que é a sua razão de sern. 

"A capacidade de compartibilizar o temporal e o eterno é o desafio per
manete da Igreja -" afirmou o Jornal do Brasil. 

Desde a visita do Papa João Paulo II, reprocessa-se com cautela toda 
uma visão militante da Igreja, no sentido de resolver sua questão dialética,. 
além do confinamento ideológico e poJítico que-, em Iugar de gerar a síntese 

·confundiu a tese evangelizadora com a antítese do envolvimento político erd 
padrões ideológicos. 

Falta agora à CNBB ir além das recomendações e exercer, através cte sua 
própria hierarquia, a ação oastor~I de vigilância doméstica sobre a aplicação 
dos conceitos doutrinários. 
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Em nome do social não pode condescender com a interveniência ideoló
gica. Em consequência da interdição partidãria, a hierarquia,- em nome da 
instituição, - terá de agir preventivamente, pai-a não realimentar um debate 
abstrato que já se esgotou com a definição da CNBB, plantada na palavra 
nítida e firme de João Paulo II, -concluiu o citado editorial do Jornal do 
Brasil. 

Sr. Presidente, 
A carta que Sua Santidade o Papa João Paulo II enviou, a 10 de de

zembro do ano passado aos bispos brasileiros, carta ·que é um documento de 
orientação pastoral da mais alta irnportânda, frisou que "a Igreja é portadora 
de uma missão essencialmente religiosa e cumprir essa missão é seu dever priori
tário" . .. Mas grave seria a perda de identidade,- advertiu o Sumo Pontífi
ce", a pretexto de atuar na sociedade, a Igreja se deixasse dominar por contin
gências políticas, se torna:sse instrumento de grupos ou pusesse seus progra
mas pastorais, seus movimentos e suas comunidades à disposição e ao serviço 
de organizações partidárias", _ _ 

A carta do Papa João Paulo II, deve ter contribuído decisivamente, para 
erradicar muitos equívocos decorrentes das deformações conceituais geradas 
peta denominada ''teologia da libertação", de simpatias marxistas, que indu
ziu segmentos do clero a posicionamentos discutíveis, muitas vezes distancia
dos das autênticas diretrizeS- -e\,-angêlicas. 

Pelo. seu conteúdo objetivo e importância "intrínseca~ -solicito, Sr. Presi
dente, a incorporação dessa histórica epístola ao texto deste meu pronuncia-
menta. 

Coerente com todas as suas inesquecíveis homilias, quandc.. da sua pere
grinação pelo Brasil, mais uma vez o Santo Padre deixou bem claro, de ma
neira insofismável, que a Igreja não deve sUcumbir ao envolvimento do fac
ciosismo partidário. Agora, corno sempre, a prioridade essencial deve consis
tir na fidelidade ao Evangelho. 

Os milhões de brasileiros que tiveram o privilêgio ~e ver e ouvir o Papa 
João Paulo II, em sua peregrinação pelo território brasileiro,- viagein triun-
fal e inesquecível,-- rejubilam-se com a plena integração do episcopado bra
sileiro nas diretrizes préfixadas pelo Santo Padre, em inúmeras ocasiões, 
corrigindo-se, destarte, possíveis desvios _de orientação, que, no passado, 
possivelmente ocorreram. 

Diretrizes reafirmadas no decorrer das espetaculares viagens aos países 
que visitou, em diversos continentes, em dois anos de seu Pontificado missio
nário. 

Foi assim em todos os países que percorreu: México, Polônia, Irlanda, 
República Dominicana, Estados Unidos, Turquia, 5 Países da África, 
França, Brasil, Alemanha Ocidental e, recentemente Filipinas, Guam e Japão 
no Extremo Oriente. 

Na verdade, o Pontificado do Papa João Paulo Iljã adquiriu dimensões 
históricas, emergindo sua fascínante petson3lidade de Pastor e Estadista 
como a maior força moral do niundo contemporâneo. 

Para o corrente ano já o Vaticano programou novas viagens internacio
nais durante as quais deverã visitar a Inglaterra Anglicana e a Espanha, a fim 
de dar prosseguimento ao programa pastoral-missionário do sC.u PontifiCado, 
recentemente explicado por ele mesmo, conforme escreveu v correspondente 
do Jornal do Brasil em Roma, Araújo Netõ; erii ·rep-oitageril publicada a 4 de 
janeiro de 1981 como... - -

"Uma oportunidade de tomar o pulso do mundo, com todos os 
seus problemas. De toda a realidade do homem, de toda a diversifi
cada e complexa situação de uma sociedade pluralista, tão presente 
aos olhos do Papa, que não é somente O centro da unidade da Igreja, 
mas também um ponto de referência para a ansiedade universal de 
fraternidade e de cooperação internaCional entre os povos" ... Om 
diãlogo fecundo, de âmbito planetãrio, - disse o Papa - ••que a 
Igreja deve manter com os poderosos em favor dos pobres, dos i:rl
justiçados e dos oprimidos". 

Investido na sua dupla condição de Papa e Chefe do Estado Sui Genáis 
do Vaticano, prossegue assim O fabuloso diálogo de João paulo II, com as 
inumeráveis multidões que o aplaudem e com os governos dos países que visi~ 
ta, tentando persuadí-los, a todos de que as reformas preconizadas pela Igreja 
ainda são a melhor opção contra as revoluções, a desestabilização dos gover
nos, os impasses políticos e as ameaçadoras crises desta fase conturbada da 
história contemporânea. 

Reforma cujos objetivos se podem resumir no advento de urna ordem so
cial mais justa e do reconhecimento da transcedência da pessoa humana, -
de todos os seres humanos sem discrimin'ação de qualquer espécie como pro
tagonista da história e titulares de direitos impOSfergáveis à vida, ao trabalho, 
à educação, à saúde, à liberdade, à participação, ao bem-estar,- em síntese, 
o pleno respeito às aspirações humanas e às dimensões sociãl.s de cada pessoa, 

onde quer que ela se encontre e que deva ser protegida contra, a violência, o 
terrorismo, as agressões de que são vítimas quando o Estado não reconhece 
aqueles direitos. 

São estas, Sr. Presidente, as considerações que me ocorre formular à 
margem das recentes deliberações da 19' Assembléia Geral da CNBB, recen
temente encerrada em Itaici, e da carta dirigida por Sua Santidade João Paulo 
II, ao Episcopado Brasileiro, no dia 10 de dezembro de 1980. 

Estranhamente, Sr. Presidente, forças hostis à autêntica orientação do 
Papa João Paulo II tentaram, pelos meios de comunicação Social, distorcer, 
para direita ou para esquerda, a luminosa palavra do sucessor de Pedro. 

Sua carta citada ê lúcida e transparente. 
Ela encoraja e apóia o esforço eriorni.e da Igreja Católica, no Brasil, em 

prol da construção de uma nova sociedade, mais justa e mais humana. Ela 
mostra que a Igreja tem uma missão essencial e indec1inável: pregar o Evan
gelho e anunciar Jesus Cristo aos homens. Fazer uma coisa sem a outra é mu
tilar o cristiariisffio. Fazer ambas às as coisas é ser fiel a João Paulo II. 

A -CNBB e aos BispOs que estiveram em ltaici, eu só tenho que felicitar, 
assim como àqueles que leram a carta do Papa. 

Quanto ao Senador Gilvan Rocha, que procurou com os seus apartes 
desviar o raciocínio que vinha desenvolvendo sob um tema da maior relevân
cia, Cu o aconselharia a conversar com este Bispo a fim dele enquadrar-se nas 
normas da Igreja, não assinando mais aquelas pastorais descriminatória, pre· 
gando mais o evangelho e a paz entre os homens. Em assim fazendo, ele serã 
fiel a Sua Santidade o Papa João Paulo II e a sua Santa Amada Igreja! (Muito 
bem! Palmas. O orador é cumprimentado). 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL 
BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

O DOCUMENTO 

"Caríssimos Irmãos ·no Episcopado: 
Duas vezes, neste ario que estã prestes a terminar, a Previdência de Deus 

permitiu que nos encontrássemos, o Sucessor de Pedro e os Bispos do Brasil. 
Uma vez no decorrer da inesquecível viagem apostólica que tive a alegria 

de fazer ao vosso pafs, na primeira metade de julho. Guardo uma lembrança 
particular dos encontros com os Bispos das diferentes regiões que pude visi
tar, e mais ainda da reunião com a apreciável porção do Episcopado b"rasilei
ro, por ocasião do Congresso Eucarístico Nacional em Fortaleza. 

Outra Vez ao acolher em Roma, por ocasião de sua visita adlimina Apos
tolorum, nutridos grupos de Pastores da Igreja no BrasiL 

Confiança de irmão e afeto de pai, simpatia para com vosso labor pasto
ral freqUentemente dificil mã.s serD.pre anim3do de -zelo e dedicação admirá
veis, compaixão pelas carências que lamentais e alegria por vossas grandes 
realizações a serviço do Reino de Deus: com esses sentimentos, entre outros, 
pude ouvir-vos a falar-vos naquelas ocasiões. 

Durante nosso encontro em Fortaleza, falei-vos com clareza e fraterna 
caridade, com o objetivo de apoiar a intensa atividade de vossa Conferência 
Episcopal, mas também de ajudã-la a aperfeiçoar-se em aspectos importantes 
de sua vida e de seu funcionamento. Não pretendo refomar aqui aquelas 
orientações, poJs estoú cérto de que vos CSfOfÇareis por colocá-las em prática 
com relig~oso cuidado._ Tod:aVia, ago~_a que rece~i o último grupo de bispos, 
os de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, ·obedeço de bom grado a um 
impulso de afeto -colegial, ao dirigir~vos est.is linhas que, de certo modo, pro
longam nossas conversações. 

l. Recebí, antes de tudo - receba cada um de vós como dirigido a ele 
pessoalmente- o meu duplo agradecimento. Muito obrigado pela acolhida 
simples, generosa e calorosa! que, seguqdo yosso feitio e na linha da mais 
pura tradição brasileira de hospitalidade, quisestes tributar-me. Muito obri
gado também por terdes querido e sabido vencer não poucos obstáculos para 
vir até aqui videre Petrum, percOrrer de novo os lugares santos rorrianos, to
rnar contacto com os órgãos do governo pastoral do Papa. Estou certo de que 
esta visita jã estã produzindo e produzirá ainda muitos frutos. Não será o me
nor deles o significativo testemunho de comunhão com -o Sucessor de Pedro, 
que destes aos vossos fiéis. 

Não faltem a esta comunhão alguns elementos que considero essenciais: 
uma fidelidade tão cordial e afetuosa quanto sincera; uma adesão franca e geR 
nerosa às normas e orientações dos organismos da Santa Sé; uma renúncia 
consciente e responsável a determinadas opções pessoais em b(mefício do bem 
comum, renúncia não isenta de sacrificios mas sempre recompensada Por 
Deus. 

Através de minhas viagens pelo Brasil eu quis reafirmar a convicção primeiR 
ra, profundamente enraizada em meu espírito, de que a Igreja é portadora de 
uma missão essencialmente" religrosa --e Cuin.prir essa missão é seu dever priori
tário. O Conct1io frisou esta verdade quase em cada um de seus documentos, e de 
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modo mais significati_vo na Coftstituição Graudiun et Sper sobre a Igreja no 
mundo o contemporâneo (cf nP 42). 

E certo que a missão da Igreja não se confina nas atividOdes de cultos e no 
interior dos tempos. Desde os tempos apostólicos, e certamente inspirada na 
ação do próprio Jesus, ela sempre procurou inserir-se na comunidade huma
na. sempre se debruçou sobre a humanidade, à imagem do bom samaritano, 
para conhecer suas necessidades, curar suas feridas, encorajar seus esforços e 
apoiar suas iniciãlivas. Cada vez que, em qualquer nfvel, um setor de humanida
de se empenhou por crescer em qualidade e valor humano, por melhorar suas 
condições, por promover·se, a Igreja julgou seu dever estar próxima e colaborar. 
Esta dimensão é hoje mais sentida do que nunca. E no continente latino
americano e no nosso Brasil talvez mais do que em qualquer outro quadrante do 
mundo, por causa das situações inegavelmente graves em que vivem nossos povos 
e por causa do papel histórico que a Igreja desemPenhei em vossos países. 

Mas não é menos certo que a Igreja perderia sua identidade mais profunda 
-e, -com a identidade, a sua credibilidade e a sua eficácia verdOdeira em todos 
os campos -se sua legítima atenção às qúeStões sOciaiS a distralssem- daquela 
missão essencialmente religiosa que não é primordialmente a_ co~strução de um 
mundo material perfeito, mas a edificação no Reino que começa aqui para 
manifestar-se plenamente na Parusia. Muitas outras instâncias têm o objetivo, o 
d~; ver e a capacidade de velar pelo bem-estar das pessoas, pelo equilfbrio social, 
pela promoção da justiça; a Igreja não se esquiva à sua participação nessa tãrefa 
e assume com frecjü"ência mesmo Otividades de suplência. Não pode fazê-lo, po~ 
rém, em detrimento da missão que é sua e que nenhuma outra instância realiza
rá, se ela não o fizer: transmitir como depositária aUiJfuica a Palavra revelada; 
anunciar o absoluto de Deus; pregar o nome, o mistério, a pessoa de Jesus Cris
to; proclamar as bem aventuranças e os valores evangélicos e convidar à conver
são; comunicar aos homens o mistériO da Graça de Diu$ nos sacramentos da fé e 
consolidar esta fé- em uma palavra, evangelizar e; evangelizando, construir o 
Reino de Deus. A Igreja cometeria uma traição ao homem se, com as melhores 
intenções, lhe oferecesse bem-estar social mas lhe soizegasse ou lhe desse escas
samente aquilo a que mais aspira (por ~·ezes até sem o perceber). aquilo a que 
tem direito, que espera da Igreja e que só ela lhe pode dar. 

Mais gra~'e seria a perda de identidade se, a pretexto de atuar na sociedade, 
a Igreja se deixasse dominar por contingências políticas, se tornasse instrumento 
de grupos, ou pusesse seus programas pastorais, seus ~ovünentos e suas comuni
dades à disposição ou a serviço de organizações partidárias. 

A vós, Pastores, confio a responsabilidade de conservar a Igreja no Brasil 
na mais perfeita fidelidade à sua missão essencialmente religiosa. O vosso povo 
bom e profundamente religiosa, mas que sofre de tãq agudas carências na sua 
vida religiosa. espera de vós essa fidelidade e vos será grato por ela. Confio-vos 
ademais a preocupação de que o desejo de estar sempre próxima de todos os ho
mens. especialmente dos mais pobres, e de se fazer promotora e defensora da 
dignidade e dos direitos do homem, não atenue jamais na vossa Igreja a det~rmi
naçào de preservar sempre a sua natureza verdadeira. 

De resto - mas seria ainda necessâria recordâ-lo, a vós sobretudo, pas
tores da Igreja?- Os direitos do homem só vigoram de verdade onde são respei
tados os direitos imprescritíveis de Deus e o empenho por aqueles é ilusório. ine
ficaz e dura pouco. se se realiza à margem ou no menosprezo destes. 

B. Neste ponto é impossível não partilhar convosco uma ânsia pastoral 
que me acompanha desde que pisei o- solo brasileiro, ânsia que e.xternei irre
sistivelmente a muitos de vós no correr da visita .. ad-limirúi". Refiro~me à ur
gente necessidade da catequese, no sentido mais abrangente que dei a este ter
mo da Exortação Apostólica ucatechesi tradendae". Refiro~ me especialmen
te à educação religiosa das crianças, dos adolescentes e dos jovens. 

Vós mesmos me dissestes, em mais de uma ocãsião, que uma insuficiente 
formação catequética tem sido, desde os mais remotos tempos, a lacuna 
maior na evangelização de vossa gente. Acresce.Õ.tâveis que mãlgrado algum 
progresso, o mal ainda não estâ sanado em nossos dias. Ora, frente à ameaça 
do secularismo· nascente, de um lado, e frente a uma religiosidade que, aban
donada a si mesma, corre sempre o perigo de cair na superstição por outro la
do, o futuro da Igreja neste paiS depende em máxima parte de uma catequese 
sólida. segura, alicerçada no mais genuíno ensinamento da Igreja. _ _ 

Quero por isso repetir-vos, com ênfase particulár~ o Que _escrevi aos Bis
pos do mundo inteiro na citada "Catechesi Tradendae". os esforços que um 
Bispo deSpender, o tempo que gastar, as energias pastorais que consumir na 
catequese, longe de serem um desperdício, se revelarão bem cedo como o in
vestimento mais precioso e fecundo de seu ministériO. A SOlidez de sua Igreja 
particular num futuro próximo dará testemunho disso. 

Pero-l•os, pois, que trateis uma e muitas vezes desse tema, em vossas as
sembléias nacionais, regionais e diocesanas. Inseri este ponto em vossos planos 
de pastoral. Incenti~'ai, sob vossa guia e responsabilidade, a preparaçao de bons 
textos catequêticos. Sobretudo preparcii e enviai cateqUistas de confiança a to
dos os setores. especialmente às escolas de todos os nfveis. Só assim evitareis -

é minha convicção- que, na sua simplicidade, por falta de melhor instrução, 
vosso povo vã procurar em formas menos puras de religião ou em sucedâneos 
do cristianismo uma resposta às suas fortes aspirações religiosas. 

Não quero omitir uma palavra sobre outra questão vital da igreja no Brasil: 
a necessidade de aumentar fzot.avelmente, nos próximos anos. o número de 
presbíteros e de religiosos e religiosas a serviço do Povo de Deus. 

A fé nos diz que Deus não pode deixar de chamar para o ministério e 
para a consagração religiosa um número de cristãos pelo menos proporcional 
às necessidades da Igreja. Por outro lado, a simples observação nos mostra 
que são numerosos hoje no Brasil os jove~s t()CS:dos por este chamado. Du
rante mjnha visita ao Brasil, encontrando tantos jovens ardentes e cheios de 
vida, muitas vezes rezei ao Senhor da messe que chamasse muitos deles a 
segui-lo pela estrada do sacerdócio niiniste_r~al Ou da vida consagrada. Seria 
minha maior alegria se soubesse que um dos frutos de minha passagem fosse 
um aumento no número dessas vocações. Mas ao chamado de Deus deve cor
responder um esforço das comunidades e particularmente de seus Pastores, 
para tornar possível a resposta efetiva de muitos a esse chamado. 

Não vos paralisem neste esforço nem uma concepção Imperfeita e enganosa 
da promoção dos leigos nem a tentação das fórmulas simplistas ou das soluções 
de emergência, alheias às conclusões da III Assembléia do Sfnodo dos Bz"spos em 
1971 e às claras diretrizes emanadas da Sé Apostólica para a Igreja Latina. A 
resposta a dar à urgente necessidade de sacerdotes, resposta realmente coerente 
com o bem da Igreja, não se encontra na abolição do celibato sacerdotal, na or
denação de homens casados ou no retorno ao ministério de sacerdotes que o 
abandonaram para contrair matrimónio. 

Dois aspectos me parecem relevantes neste campo: promover as vo
cações sacerdotais e religiosas e formar bem os candidatos. Não insisto sobre 
o primeiro, pois bem sabeis que a crescente promoção dos leigos não dispen
sa, antes exige, maior presença de sacerdotes. O segundo aspecto não ê menos 
importante e atê diria que, se não houvesse a consciência, a vontade e o cuida~ 
do de dar aos futuros sacerdotes e religiosos uma séria e acurada formação 
humana, intelectual, moral, espiritual e apostólica, a promoção vocacional se 
tornaria um esforço ineficaz e até arriscado para a Igreja. Compreendeis cer
tamente esse pensamento. 

Deixai, pois, que -o Pastor da Igreja universal vos inculque a firme deter .. 
minação de: 

-aprofundar constantemente nas vossas assembléias a questão das vo .. 
cações no Brasil; 

- criar e sustentar válidos órgãos de promoção das vocações, unindo 
aos vossos esforços os presbitéros, os religiosos e religiosas e muitos leigos, 
s~ja individualmente, seja em associações particularmente voltadas para esta 
questão vocacional; 

-cultivar as vocações que surgem e investir o melhor na formação mais 
apurada possível dos vocacionados, tendo presente que, na linha do Concilio 
e das recentes determ_jnações da Santa Sé, os Seminários são o ambiente 
propício para a preparaÇão adequada dos futuros Presbíteros; 

-rezar e fazer rezar intensamente peiãs vocações, obedecendo a um 
explícito preceito do Senhor Jesus: "Roguai ao Senhor da messe" (Mt 9, 38). 

5. A recordação de minha estada ao vosso lado e no meio de uma porção 
considerável do vosso povo me sugere fazer-vos ainda um pedido; em conso
nância com o vosso nome de Episkonoi, que os vossos fiéis vos encontrem 
sempre vigilantes. 

Vigilantes para promover nas vossas Dioceses uma aplicação leal, sem 
reservas e sem temores. da grande herança doutrinal e pastoral deixada pelo 
recente Concílio .lO. Ele foi uma passagem de Deus no meio de seu povo, nes
te momento histórico, e sua mensagem traduz sem dúvida o que o Espírito 
quis diz-er À Igreja. Fazer conhecer seus textos, inculcar seus ensinamentos, 
transmitir seu espírito é unl dever. Scrâ também algo de essencial para evitar 
de um lado a resistência temerosa à saída renovação que o Concílio propõe e, 
de outro lado, os abusos e desvios graves cometidos em nome dele, mas a par
tir de uma leitura superficial senão do desconhecimento de sua autêntica dou
trina. 

Deus queira que permaneçais também vigilantes, seja para propor o ensi
namento de Cristo e da Igreja, com pureza e integridade, àqueles que vos têm 
como Pastores, seja para defendê-los, cada vez que do interior da própria 
Igreja ou de fora dela a verdadeira fé se achar ameaçada por doutrinas falsas 
ou interpretações perigosas tendentes a adaptar o Magistêrio Supremo a ide
ias pessoais ou correntes de pensamento. É quase sempre necessária grande 
coragem para exercer esta vigilância~ O bem de vossos fiéis exige que o façais 
até com sacrifício pessoal e no exercício de uma autoridade que vos é dada 
pelo próprio Deus. 

Não preciso dizer que vossa vigilância se exercerá também na defesa dos 
I'Ossosfiéis, cada l'ez que estiverem em jogo seus legítimos direitos como pessoas 
humanas e filhos de Deus. Agireis então como verdadeiros Pastore-s sem oferecer 
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ocasião para manipulações de vossas atitudes e gestos, para que a força da lgre ... 
ja não sé reduza à fragilidade e ao efémero do temporal. Neste domínio, Deus 
queira que prefirais sempre o diálogo cristão ao confronto. 

6. Resta-me uma última exortação que não posso omitir: exorto-vos a man
ter e q. incrementar entre vós aquela autêntica unidade que mais de uma vez defi
ni como sendo afetiva e efetiva ao mesmo tempo. 

Por ser afetiva, se manifesta na capacidade que tiverdes de conhecer-vos 
sempre mais, de respeitar-vos nas vossas diferentes identidades, de estimar
vos, e, sobretudo, de ucarregar os fardos uns dos outros" (cf. Gal. 6,2) pela 
compreensão e pela ajuda mútua. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Alberto Silva (Pausa.) 

S. Ex• não estã presente. 

O Sr. Orestes Quércia (PMDB- SP)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Lembro ao prezado colega 
que, de acordo com o Regimento Interno, o uso da palavra para comuni~ 
cação será feita na prorrogação da hora do Expediente, o que acontecerá da~ 
qui a' poucos minutos. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para uma recla
mação. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Dirceu CarâOso para uma reclamação, 

O SR. DIRCEUCARDOSO (ES. Para uma reclamação. Sem revisão do. 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Há seis anos, somos Senadores. TOdo início de nova Sessão Legislativa, 
o Sr. Presidente, ao se despedir da Sessão Legislativa que finda, apresenta o 
Relatório da Presidência, onde estão resumidos e enfileirados, narrados e 
enumerados todos os trabalhos da Casa em todo"s os setores. 

Depois do ano passado, da gestão do ilustre Presidente Luiz Viana Fi~ 
lho, neste ano, atê a esta altura dos nossos trabalhos, Sr. Presidente, ninguêm 
pôs os olhos no Relatório da Presidência. 

No dia da abertura da Casa, no dia da eleiç~o da Mesa, em que V. Ex• é 
uma das figuras mais proeminentes e mais brilhantes, certamente, no dia 24, o 
Senado esteve aqui completo, com a ausência- apenas daqueles que estão 
guardando o leito, mas todos estávamos aqui present~, e o Relatório da Pre
sidência não apareceu. 

Instalou-se, solem ente, de acordo com a Constituição e o Regimento In
terno, a }9 de março, o Senado Federal. Todos estivemos aqui presentes, mas 
ninguém pôs os olhos no Relatório da Presidência. Reabriu-se, dia 9, 
segunda~feira, a Sessão Legislativa do corrente ano. Muitos de nós aqui esti
vemos, mas o Relatório da Presidência não apareceu. Jâ estamos no dia 1 I de 
março, mas ninguém sabe do Relatório da Presidência. Não_ se sabe se o ilus~ 
tre acadêmico estâ caprichando naS palavras finais ou se o trabalho da Secre
taria da Mesa ainda não terminou, Sr. Presidente; precisamos, de ago_ra por 
diante, ter disciplina na apresentação dos trabalhos da Presidência. Eu que 
acompanho, pari passu tudo que se passa nesta Casa e tenho, de acordo com 
os meus trabalhos, registrado dia a dia todas as minhas manifestações n_esta 
Casa, dia a dia, até hoje não pude ver o Relatório da Presidência. 

Sr. Presidente, fica aqui a minha reclamação para que todos nós possa~ 
mos ter, dentro do mais breve prazo possível este reclamado Relatório. Sei 
que V. Ex• assume agora e talvez não o saiba, maS não sei se foi o trabalho 
exaustivo. 

Sr. Presidente, o Senado é assim: encerra-se a sessão e apaga tudo nesta 
Casa; reabre~se a sessão e às vezes não se reabre aquilo que deveria. 

Estou começando pelo começo, com este meu protesto e com esta fninha 
reclamação, esperando que V. Ex• tome as devidas providências para que te
nhamos, antes do fim do mês, o esperado Relatório da Presidência do ano ex
traordinãrio de 1980. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Devo informar a V. Ex• que a 
Assessoria da Mesa me assegura que o Relatório estã em fase final de impres~ 
são, na Gráfica do Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Mauro Benevides. 

S. Ex• desiste da palavra. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lãz_ar_o_ Barboza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em verdade eu serei breve. Quero apenas relatar para o Senado o drama 
que se desenrola em Goiâs atingindo aos lavradores e aos pecuaristas gaia
nos. 

O meu Estado, nos últimos tempos, de par com as dificuldades nãturais 
que cercam as atividades do homem que labuta no campo, passou, Sr. Presi
dente, a ser vítima também de um outro mal: este decorrente da natureza, já 
que no mês todo de fevereiro o Estado de Goiâs como um todo foi avassalado 
pela falta de chuva, pelo sol inclemente que já ocasionou até agora, a perda de 
pelo menos 50% da produção de arroz do Estado de Goiãs. 

Hâ poucos dias, Sr. Presidente, percorri as regiões do médio norte e do 
sudoeste goiano e fiquei alarmado com a situação reinante nos municípios de 
Aragarças, Piranhas, Mineiros, J atai, Caiapônia, Santa Helena, Rio Verde e 
tantos outros municípios batidos pela seca, que fizeram com que as pastagens 
que nesta êpoca do ano em Goiás normalmente são verdejantes, ficassem es
turricadas e as lavouras de arroz, de soja, de algodão, mais piincipalmente as 
de arroz e de feijão ficassem irremediavelmente comprometidas. 

Quero, Sf. Presidep.te, deSta tribuna, fazer um apelo ao Banco do Brasil e 
ao PROAGRO, para que dêem aos lavradores goianos a assistência mais 
completa que se possa dar nesta hora de aflição, quando eles vêem o fruto do 
seu trabalho inteiramente comprometido, como se jã não bastasse a total fal~ 
ta de estímulo para plantar e produzir, como se já não bastasse que os lavra
dores brasileiros que enfrentam as multinacionais que são inteiramente domi
nadoras do mercado de insumos, como se não bastasse a falta de uma política 
agrícola condizente com as necessidades do País, como s~ não bastasse a eter
na falta de vigilância dos Governos, vem agora ainda, para agravar o quadro, 
a falta de chuvas comprometendo irremediavelmente as colheitas. 

Quero, Sr. Presidente, reiterar aqui uma denúncia que jã fiz, em outras 
ocasiões, chamando a atenção do Governo para o brutal abate de matrizes 
bovinas que se desenrola no meu Estado: a quantidade de fêmeas abatidas, fê~ 
meas em estado de prenhez, é uma coisa monstruosa exatamente porque o 
Governo nãO fixou nenhuma linha de crédito assistencial ao produtor, ao pe
cuarista. E por incrível que pareça, Srs. Senadores, o pecuarista está hoje en
tregando o gado em pé para o abate pelo mesmo preço que ele entregava um 
ano atrâs, quando a moeda valia, no mínimo, o dobro do que estâ valendo 
atualmente. Entretanto, quando o consumidor vai ao supermercado paga 
sempre a carne pelo preço majorado. 

J:Ioje, o Estado de Goiâs um dos grandes produtores de carne do País 
encontra-se em desalento, para não dizer em desespero, com a situação dos 
pecuaristas. E se as chuvas não desencadearem logo, se não chover normal
mente no restante do mês de março, para que a pastagem possa vicejar, eu 
não sei como o Esta-do de Goiâs irã atravessar os meses de estiagem, de longa 
estiagem que normalmente ele tem pela frente. :!! preciso, imediatamente, que 
o Governo olhe para esse setor. Retiram os insumos da pecuâria e da agricul
tura, jogaram o produtor numa situação de desalento, para não dizer de de
sespero e com mais esses fenômenos naturais que estão aí a infelicitar ainda 
mais o homem do campo, eu temo. Sr. Presidente, pela situação do abasteci~ 
mento interno do País. Eu temo que venha a ocorrer na próxima safra, em 
virtude do desistímulo ora reinante no setor, um fenômeno ainda mais grave: 
que os lavradores brasileiros, especialmente na região do meu Estado, do Es
tado de Goiâs, deixem de plantar as suas terfas e o Brasil que jâ enfrenta 
vârios problemas no seu abastecimento interno,_ o Brasil que importa feijão 
do México, o Brasil que importa frutas da Argentina e que agora, recente~ 
mente, hã poucos dias, acabou de receber grandes quantidades de arroz que 
veio para cã da Tailândia- veja V. Ex•. Sr. Presidente; a Tailândia, um país 
asiâtico, do outro lado do mundo- vendeu arroz para o Brasil que poderia 
produzir arroz para abastecer o mundo inteiro. Tudo isto pela falta de fi
xação de uma política séria que venha a atender esse setor tão vital da nossa 
economia. 

Deixo aqui o meu apelo, Sr. Presidente, para que os homens encarrega~ 
dos da política econômica do Governo tenham um mínimo de sensibilidade, e 
nesta hora difícil pela qual passam os lavrador~:s e pecuaristas goianos dêem 
atenção a esses homens que, na realidade, fazem o Brasil e sustentam o Brasil. 

Eram as considerações que gostaria de tecer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Com a palavra o nobre Sena-
dor Cunha Lima. I Pausa.) 

S. Ex' não estâ presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes. (Pausa.) 
S. Ex• não estâ presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite Chaves. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Sr. Presidente, declino da palavra 
porque estou aguardando os documentos que complementarão o meu discur~ 
so, mas oportunamente estarei na tribuna. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) -Concedo a palavra ao nobre 
Senador Henrique Santillo. (Pausa.) 

S. Ex• não estâ presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Teotônio Vilela. 
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O Sr. Teotónio Vilela (PMDB- AL)- Sr. Presidente, declino da pala-
vra. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Dinarte Mariz. 

O SR. DINARTE MARJZ PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERJORM ENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Orestes Quércia, para breve comunicação. 

O SR. ORESTES QUf:RCIA (PMDB- SP. Para breve comunicação. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: . 

Neste instante, é com satisfação que vefil<:i'S presidindo, pela primeira 
vez, os trabalhos da Casa o nobre Senador Gilvan Rocha, representante do 
Partido Popular, que ocupa a 2• Vice-Presidência. 

A par desta nossa satisfação, Sr. Presidente, assinalamos, com tristeza, o 
falecimento de um grande líder regional do Estado de São Paulo, embora não 
conhecido nacionalme_nte, ex-Presidente do PMDB da pequena cidade de 
Gaiça, rilas ·que tinha uma expressão regional, com liderança política muito 
grande. 

Faleceu, no dia 4 último, em São Paulo, nosso grande companheiro 
Martinho Funchal de Barros. Como já disse, TõTPresidente do PMDB, como 
jã havia sido antes o Presidente do MDB de Garça. Foi candidato a prefeito 
nas últimas eleições. Embora mais votado, perdeu, em razão das mágicas das 
sublegendas. 

Portanto, Sr. Presidente, peço-lhe autorização para assirialar a nossa 
tristeza pelo falecimento do grande companheiro, que era um entusiasta, um 
idealista, um grande soldado na _luta que todos nós empreendemos para im
plantar neste País o regime democrático, que é a vocação do nosso povo e da 
nossa História. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente._(M~ito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: .. 

-José Guiomard- Eunice Michiles- Evandro Carreira- Raimun
do Parente - Ale;x.andre Costa - Mauro Benevides - Dinarte Mariz -
Martins Filho - Maurício Leite - Aderbal Jurema - Marcos Freire -
Teotônio Vilela- Lom_anto Júnior-- Aritã.I-ãl Peixoto- Nelson Carneiro 
- Roberto Saturnino ~ Itamar Franco·_ Tancredo Neves - Ainaral fl!r
lan- Franco Montoro -Benedito Canelas- ViCente Vuolo- Jos~ Fra
gelli- AffOilso Cama:rgo- Leite Chaves- Evelâsio ViCira- Jaison Barre
to - Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Estã firida a Hora do Expe
diente. 

Passa-se à 

Item I: 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 514, de 1980, 
dos Senadores Tancredo Neves e Itamar Franco, solicítando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do relatório das ativida
des da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembléia Legislati
va de Minas Gerais - intitulado .. denúncia à Nação". 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Serã feita a transcrição. 

.ta seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada. 

ASSEMBLf:IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DENONCIA À NAÇÃO . 
Relatório das atividades da Comissão Parlamentar de Inquérito 

criada na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, com o objetivo de 
apurar denúncias de omissão e desintere.ss_e do GovemQ na elucidação e 
punição dos autores dos atentados terroristas praticados contra pes
soas e entidades no estado de Minas Gerais. 

.. Sobre a Assembléia Legislativa Mineira, sobre os Deputados 
que não aceitam conciliar com o impétio do terror e do crime, estã 
colocado o d_esafio de participar no esforço comum de denúncia dos 
atentados terroristas e apuração dos seus autores". (Trecho do 
abaixo-assinado encaminhado à Assembléia Legislativa por 35 enti
dades e personalidades, pedindo a instalação de uma CPI sObre o 
terrorismo) 

.. Não é possível que entre tantos fatos não se descubra al
guém". (Governador Francelina Pereira). 

"Agora já não se trata mais de danos mateJi._ais como pressão 
sobre o governo. Agora os facínoras matam inocentes, matam pes
soas que culpa nenhuma tem nas decisões do governo. Se querem 
encoritrar culpados para as dificuldades por que passa a Nação, que 
busquem aqueles responsáveis, como eu. Se é necessário para a paz 
tio povo brasileiro, se é necessãrio só isso para que o povo tenha o 
seu sossego e possa viver divinamente, eu peço a esSes facínoras que 
desviem as suas mãos criminosas sohre-~a niinha pessoa, mas que. 
deixem de matar inocentes". (Trecho do discurso pronunciado no 
dia 29-8-80, pelo Presidente João Baptista Figueiredo, na cidade de 
Uberlândia). 

SINOPSE 

I - INTRODUÇÃO- a) A criação da CPI. b) Os atentados terroris
tas, vistos em seu conju!].tO: I. Características comuns; 2. Origem e objetivos; 
3. A abertura encalhada; 4. O governo é capaz de apurar; 6. Impunidade é o 
maior estímulo; 7. O repúdio da consciência nacional. 

II- A COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUf:RITO (CP!)- a) 
As provas da omissão: 1. 40 atentados em três anos; 2. A preser da polícia; 
3. Inquéritos paralizados; 4. O silêncio da Secretaria de Seguran~"., · 5. Denún-
cias que nãO foram investigadas;_ 6. A falta de proteção às vítir. r J A ação 
do governo na CPI: I. O apoio inicial do PDS; 2. A intervençã( ;:nsiva do 
governo, através do seu líder na Assembléia Legislativa. d) O iatório do 
PDS. 

III - CONCLUSÃO 

I. Introdução 

A ascensão do general João BaptiSta de "Oliveira Figueiredo à Presldên
cíi da República, apesar· de se ter processado à revelia da vontade nacional, 
criou no Brasil uma grande expectativa_ de redemocratização. O levantamento 
da censura jâ se fizera no governo GeiSel. Cuffipria ao novo presidente dar se
qii~ncia às medidas de liberalização do regime, concretizando aspirações que 
mobilizavam e empolgavam os extratos mais conscientes da sociedade brasi
leira. 

De fato, honrando um compromisso publicamente assumido, o presi
dente da República cumpriu, embora que parcialmente, as duas reivindi
cações ni.áis profundamente alimentadas pela Nação brasileira: a extinção do 
AI-5 e a concessão da anistia aos banidos pelo movimento militar de 31 de 
março. 

~-~-~onsciênc~a,_de todos,_ defl~grara-se a partir daí, efetivamente, o pro
ces-SO de reáeriiocratização dõ País. Poucos, todavia, podiam supor que esses 
eventos, saudados com tanta euforia, iriam marcar também o recrudescimen
to das ações terroristas, que até éfltão se faziam de forma aparentemente débil 
e isolada. 

Hoje, .quando a Nação busca emergir das trevas, sepultando a amarga 
experiência do radicalismo esquerdista, surge em cena o radicalismo de direi
ta embalado pela impunidade e com formidâvel vigor homicida. 

As ações, agora de conformação nitidamente planejada, atingem pessoas 
e instituições determinadas, aquelas que lutam pela redemo-cratização do 
País, tudo levando a crer que objetivani nCuüalizar o processo de abertura 
defendido pelo Presidente da República. 

É nesse quadro de apreensões que um grupo de deputados de formação 
democrática e pluralista deliberou constituir iuna-CPI para oferecer ao gover
no, que se presume inerte, e à Opinião pública, por imperativo de dever e de 
justiça, uma contribuição do Poder Legislativo à identificação e puniÇão dos 
culpados. 

a) A criação da CP! 

-A Oposição mineira, atendendo aos ariseios da consciência democrática 
nacional, propôs a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
para investigar os atentados terroristas no Estado. Tal iniciativa, a primeira 
no gênero no País, enobreceu o Parlamento mineiro e despertou esperanças 
de que, finalmente, poderia se iiliciar uma -ação mais decidida para por fim 
ao terrorismo organizado. 

O objetivo da CPI, expresso em seu requerimento, era o de '"apUrar as 
denúncias de omissão _e desinteresse do Governo Estadual, na apuração dos 
ates _terroristas contra pessoas e entidades no Estado de Minas Gerais", ten
do em vista que "apesar das autoridades policiaiS e de segurança, assim como 
o Governador do Estado, Francelina Pereira, terem conhecirr ... nto de todos 
os a.contecimentos", os ates se sucediam, a cada dia, sem sere elucidados e 
punidos seus autores. 
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Para cumprir este objetivo, a CPI teria, obrigatoriamente, de ouvir as 
vítimas dos atentados, as pessoas que sabidamente tinham informações sobre 
eles e, principalmente, as autoridades responsáveis por sua apuração. Neste 
espírito, a CPI iniciou seus trabalhos ouvindo, em primeiro lugar, as vítimas 
do terrorismo no Estado, obtendo dados e informações preciosas no sentido 
de fornecer pistas e elementos para apurar se houve ou não omissão do Go~ 
verno e no de auxiliar as autoridades a chegarem aos autores destes crimes. 

Mas, como é de conhecimento público, o Governo, através de sua lide~ 
rança na Assembléia, a partir de certa altura dos trabalhos, partiu para 
obstruí-lo de forma ostensiva e acabou, finalmente, impondo seu encerra
mento precoce. Isto foi feito, impedindo a continuidade dos depoimentos, 
desconvocando mais de 15 pessoasjã oficialmente convidadas para este fim e 
determinando a elaboração, por um membro do PDS, do relatório final da 
CPI. Esta ação do Governo se deu no exato momento em que a CPI passaria 
a tomar os depoimentos de autoridades responsáveis pela apuração dos aten
tados, de pessoas acusadas de envolvimento e de pessoas cujo grau de infor
mações sobre as atividades terroristas são de domínio púbHco, como o ex
chefe em Minas GC:rais -ao CCntro de informações da Marinha, Nelson Gal
vão Sarmento. Tudo isto, evidenciava que o Governo queria de fato, impedir 
que a CPI continuasse a percorrer o caminho que a estava levando à desco
berta da verdade. Queria abafar a repercussão dos depoimentos· áiiteriores, 
impedir novas constatações e denúncias. 

Diante de tudo isto, a Oposição mineira se sentiu no dever cívico de vir a 
público repor a verdade dos fatos, impedindo que tal farsa fosse consumada 
impunemente, como impunes continuam os ãtos de terror. Para não se tornar 
"candatária por omisSão do crime organizado", neste momento em que a 
Nação Brasileira amarga a experiência do terror e -exige a pronta identifi
cação e punição de seus autores, apresenta hoje seu relatório na esperança de 
que ele se torne um alerta à opinião pública mineira e nacional de que é neces-
sário atitudes mais vigorosas para por fim ao terrorisino. · 

A conclusão bãsica a que a oposição chegou, baseada nos trabalhos da 
CPI, é a de que não só há omissão flagrante, como há ação no sentido de difi
cultar a apuração dos atentados e punição de seus autores. A verdade que se 
extrai dos fatos e que exige resposta- por parte da opinião pública é a de que a 
força do terror em Minas é tão grande que conseguiu até mesmo acabar com 
a uCPI do Terror". 

Esta conclusão, que iremos demonstrar, não é um jogo de retórica oposi
cionista, como tem sido apenas retórica as ações· do Governo contra o terro
rismo, mas uma verdade que salta aos olhos a partir dos fatos e dos depoi
mentos. 

Esta conclusão, que iremos demonstrar, não é um jogo de retórica oposi
cionista, como tem sido apenas retórica as ações do Governo contra o terro
rismo, mas uma verdade que salta aos olhos a partir dos fatos e dos depoi
mentos. 

b) Os atentados terroristas vistos em seu conjunto 
Porém,. antes de analisar os trabalhos da CPI, a Oposição gostaria de ex

plicitar certas constatações mais gerais que nortearam seu relatório. Isto por
que entendemos que os recentes atentados terroristas e, particularmente, sua 
absoluta impunidade, só podem ser explicados se vistos em seu conjunto e em 
suas vinculações mais gerais com o momento em que vive o País. São eles: 

1 - A Oposição estã convencida, ao contrário do governo, de que não 
são atos isolados, esporádicos, sem objetivos precisos e maiores, mas pelas 
características comuns, por ·serem assumidos pelas mesmas organizações 
clandestinas e outras circunstâncias semelhantes, trata-se de atos organizados 
segundo uma sistemãtica única, obedecendo a uma diretriz e comando úni~ 
cos, sujeitos a uma siriCronização planejada. E, sobretudo, conta~ com uma 
retaguarda tão grande que tem sido capaz de lhes assegurar seu ma10r trunfo: 
a certeza da completa e absoluta impunidade. 

2- A Oposição estã convencida de que os atuais atas de terror tem ~ma 
origem precisa: a ultra direita. Tem atingido instituições e pessoas determma
das: aquelas que lutam pelas liberdades e pelas melhorias das ~ondições de 
vida do povo. E tem um objetivo maior: criar o clima propicio para o retomo 
do País a um regime arbitrãrio, frustrando o projeto de abertura. 

Nesse sentido, a prãtica do terror fala por sí, explicitando seu carâter e 
seus objetivos: vários destes atentados foram publi~mente assumidos por or
ganizações clandestinas como o C. C. C. (Com:Jndo_ de Caça aos Comunistas), 
o G.A.C. ( Grupo Antí-Comunísta), o M.A.C. (Movimento Anti
ComuniStã), a V.A.C. (Vanguarda Anti-Comunista), a Falange Pãtria Nova 
etc. Grupos que sob o pretexto do anti-comunisinõ; à semelhança da Alema· 
nha de Hitler e da Itãlia de Mussolini, revelam seu verdadeiro carâter profun~ 
damente anti-democrático, anti-nacional e anti-popular. 

Seus atos atingiram a Igreja, com atentados à própria Ç.N .B.B., a alguns 
de seus Bispos mais destacados, padres, pastorais e leigos a ela ligados. Nem 

mesmo a presença do Papa conteve a fúria terrorista contra a atividade da 
Igreja em defesa dos Direitás Humanos e da Justiça Social. Na Ordem dos 
Advogados do Brasil - OAB -procuraram atingir nossa tradição liberal, a 
defesa da democracia, do Império da Lei contra o império do arbítrio e doca
suismo. Na Associação Brasileira de Imprensa- ABI- procuraram atingir a 
defesa intransigente da liberdade de expressão contra a censura. Em parla
mentares de níveis e partidos diferentes da oposição, procuraram atingir o li
vre exercício da representação política do povo. Nos líderes e entidades sindi
cais, procuraram atingir o movimento reivindicatório e político dos trabalha
dores por melhores condições de vida, de trabalho e pelo direito de partici
pação nos destinos do país, pelo sindicalismo livre da tutela do Estado e com· 
bativo na defesa de interesses dos trabalhadores. Nos jornais alternativos, 
procuraram atingir o exercício da liberdade de Imprensa. Em entidades como 
o CEBRAP, Teatro Ruth Escobar, Editora Civilização Brasileira, CET, pro
curam impedir o desenvolvimento da cultura e o estudo científico da realida
de do nosso povo. Em personalidades ligadas aos Movimentos de Anistia e 
Direitos Humanos, procuram atingir os ideais de Liberdade do nosso povo. 

-3- A oposição está convencida de que os atentados são produtos da du
biedade desta fase da vida nacional: em que nem o arbítrio consegue mais de
ter os anseios de democracia e justiça social e nem o povo conseguiu ainda es
tabelecer em sua plenitude um regime de amplas liberdades políticas. O pro· 
cesso de abertu(a está encªlhado porque o governo diz querer a abertura, mas 
tem dificuldade de agir contra aqueles que, supostamente, ajudaram a im
plantar o regime e querem a manutenção do arbítrio. 

4 -A Oposição estã convencida de que o Governo tem as condições téc
nicas e os elementos necessãrios para apurar os atentados. 

O sofisticado e complexo sitema de informações, investigação e repres
são criado, desenvolvido e aperfeiçoado ao longo destes 16 anos é o maior da 
História do País e conta com poucos similares no mundo. ~difícil acreditar 
que não seja capaz, diante de tantos fatos, de apurã·los, principalmente, se 
considerarmos a rapidez e a eficiência com que procedeu à apuração dos cri
mes políticos dos adversários do sistema. 

São mais de uma centena de atentados em todo o País, muitos deles dei
xando pistas e vestígios capazes de levar a seus autores. A Imprensa os divul
ga diariamente, a nossa CPI, a C.E.I. paulista os forneceu em profusão e hã 
agora, até mesmo, a confissão de um terrorista arrependido no Estado do Pa
rá. Alguns indícios apontam inclusive para um círculo restrito de suspeição, 
_como indica, por exemplo, o presidente da OAB, Seabra Fagundes, ao afir
mar que .. não se compra explosivos em supermercados, e a opinião de peritos 
de que algumas bombas "são obras de especialistas". Ora, a fabricação de ex
plosivos e sua venda são mantidos, por razões de segurança, sob absoluto 
controle e os "especialistas" em fabricar artefatos explosivos não são muitos 
e podem ser facilmente localizáveis. 

Por isto, a Oposição não pode aceitar que o Governo ·não tenha os ele
mentos necessários para aciOnar sua fantástica mâqulna de investigação e 
apontar à Nação os culpados. Nem mesmo, sob a argumentação de que são 
.. crimes de difícil apuração". Muito menos, quando terroristas pegos em fla
grante como ocorreu em SP e no Rio, ·são liberados sem ao menos serem fi
chados, ou como em Brasília, quando um oficial da reserva, fantasiado, tenta 
convencer à Nação de que fazia '~brincadeirinhas" com uma de suas namora
das, exatamente em frente a um livraria ameaçada. 

5 - A Oposição estã convencida de que a responsabilidade da abertura 
de inquéritos, apuração e punição dos responsãveis é eXclusivamente do Go
verno. A maioria destes atentados ocorreu sem que houvesse a correspon
dente abertura de inquérito. Muitos dos que foram abertos não foram coo~ 
cluídos. Por outro lado, o Governo Federal joga a responsabilidade das apu~ 
rações em cima dos governos estaduais. Os atos de terror são crimes de ação 
púbfica, portanto -não neceSsitam, para abertura de inquérito, de requerimen
to da parte atingida. O Poder Público tem o dever e a obrigação legal de fazê~ 
lo. De outro lado, configuram claramente crimes capitulados na Lei de Segu· 
rança Nacional e não se compreende como o Governo não a aplica, e porque 
também não coloca os órgãos federais para apurâ~los em seu conjunto. 

6- A Oposição estã convencida de que a não localização, a não punição 
exemplar, na forma da Lei, e não apresentação" a execração pública de seus 
autores, são o maior estímulo que a ação terrorista tem encontrado em sua 
sanha criminoSa. 

7- Finallnente, a Oposição está convencida de que somente o mais am
plo repúdio da consciência nacional foi e será capaz de rechaçar as investidas 
do terror e garantir a apuração de seus crimes e punição dos autores. 

II. A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 

A CPI foi requerida e presidida pela Oposição. No transcorrer normal de 
seus trabalhos, apenas a Oposição apresentou uma participação ativa, objeti
va e imparcial: foi quem propôs um roteiro para os trabalhos, em que seriam 
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ouvidos primeiro as vítimas do terror e, em segu-ndo lugar, as autoridades. 
Também foi quem, em decorrência dos depoimentos, fez incorpo-rar à liSta de 
convidados_ pessoas que, sabida mente, tinham informações sobre as ativida
des terroristas; pessoas colocadas nos depoimentos _sob suspeição de omissão 
ou conivência direta e postas erri suspeição de envolvimento -com o tei-roris
mo. Assim como a iniciativa de anexar documentos, de solicitai' íriquéritos e 
esclarecimentos aos órgãOs públicos Competentes. Tudo isto com o intuito de 
explicitar se houve atos terrofistas, se houve vítirilas ou- danos materiais, se 
houve abertura de inquéritos, se haviam indíCiOS e suspeitos, se foram con
cluídos e apontados os criminOSoS; elementos indispensáveis para que a CPI 
pudesse comprir seus objetivos. Essa atitude da OpOsição que, de forma de
terminada, séria e imparcial, buscava estabelecer a verdade, em cima dos fa
tos, contrastou o tempo todo com a atitude do partido do Governo que, no 
geral, se caracterizou pela apatia, com seus membros limi1ando-s-e a ouvir de
sinteressadamente os depo~mentos e a aprovar as proposta:s da Oposição. Es
tes fatos são importantes

7

pata a opinião pública av-aliar quem, na verdade, 
reune condições, de fatO, para apresentar um relatório digno de crédito sobre 
a CP!. 

a) Os depoimentos 

Os trabalhos da CPI, apesar de sua interrupçao~o fOri1Ccerá'ITi""ríCOs súbsi
dlos para que ela pudesse cumprir seu objetivo, e para facilitar às aUtorida
des, se assim o desejarem, a encontrar o •,•verdadeiro fio da meada" do terror 
em Minas. 

Ela se reuniu 9 vezes, até sua interrupção final: --ria Pdrri-eira: elegeu seU 
presidente, designou o relator e traçou o _roteiro de trabalho;- ilas seis seguin
tes, tomou depoimentos e, nas outras duas, processaram-se os debates em que 
a Opos-iç-ão procurava assegurar a continuidade dos: trabalhos- e o Governo 
procurava acabar com a-ePI: 

Durante as sessões normais, foram ouVidas 10 pessoas, a maioria vítimas 
do terror. Em. ordem cronológica de depoimentos, são: o ex-presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos de João Monlevades, João Paulo Pires de-vas
concelos; a presidente do Movimento Feminino Pela Anistia; D. Helena Gre
co; o advogado Geraldo Magela; o jornalista dq_Jornal Em Tempo, Juarez 
'Juimaràes; o do jornal Hora do PovO, Vicente Sintana; o Deputado Federal 
mineiro, Genivat Tourinho; o presidente do Sindicato dos Jornalistas de MG, 
Washington Tadeu de Melo; o presiOerite d<J,_ OAB-:- MO~ Aristóteles Aihe
niense e seu ex-presidente, Raimundo Cândido e o cientista social e pr"esiden
te da Fundação Estudos do Trabalho, João Batista dos Mares Guia. Além 
desses, seriam ouvidos ainda, caso não tivessem sido .. desconvocados" pelo 
PDS, o Bispo Auxiliar de Belo Horizonte, D. Arnaldo Ribeiro; o Secretário 
de Segurança -de MG, Cel. Amando Amaral; o Comandante da PM_MG. C e!. 
Walther Vieira de Almeida: os dirigentes dos três jOrriéiiS d1ãri0s de BeiJo H o· 
rizonte, Pedro Aguinaldo Fulgéncio, Maurílio Braildão e Afonso Araújo 
Paulino; o jornalista Dídimo de_Paiva-; o ex-chefe do Cenímar em Minas, Nel
son Gaivão "Saimento;-o delegado Pedro Moreira Barbosa;- o perito Antônio 
~ibeiro; -os promotores José Maria Santos e José Antero Moteíro Filho; além 
•<JS vítimas do terror, Aluísio Morais, do jornal De Fato _e_ Luis Soares Ou lei, 

presidente da União dos Trabalhadores do Ensino e Maurício Arenare, presi· 
dente do Sindic-<ftO dos ProPrletários das Baitcas de Jornais de Belo Horizon
te. Pessoas que, caso houvessem- sido ouvídas, teriam grande contribuição a 
dar à CP!. 

Os depoimentos revelam a ocorrência de cerca de40 atentados em Minas 
em menos de 3 anos, portanto mais de 1/3 do número estimado em todo o 
País. Consistiriam, a exemplo de outros Estados, em ameaças diversas, inva
sores, depredações, incêndios, colocação de explosivos, teritativas de agressão 
e atentado a bala. Os fatos mostram que só não houve vítimas fatais ou muti
lações físicas por razões circunstanCiais, como no cils'o de alguns atentados a 
bomba: na igreja de_ São Fran~l__~co das _Chagas, no COlégio Santo Agostinho, 
na explosão do automóvel do adVogado Geraldo Magela, da explosão de 
uma bomba no jardim da casa de D. Helena Greco.-~ Da mesma _forma, I} O 

atentado a bala n~ residência do então presidente da OAB, Prof. Ralmundo 
Cândido. na tentativa de incendiar e provocar uma explosão na residência do 
líder sindical João Paulo Pires e na exPlOsão _da grãfica do Diret_ório Central 
dos Estudantes da UFMG. . . 

Os atentados atingiram, a exemplo de outros locais, pessoas, instituições 
e entidades tais como a Igreja, com explosões de bombas em seus templos, em 
colégios por ela mantidos, nas agressões à Igreja São José e na violação da 
correspondência dos. padres de pastorais na Cidade In_du.s.trial. A OAB, com 
atentado a bala a seu Presidente; à líderes e entidades sindicais, como João 
Paulo Pires. Sindicato dos Jornalistas e União dos Trabalhadores do Ensino. 
As entidades estudantis, com bombas em suas sedes., A imprensa alternativa 
com atentados à sucursal do Jornal Em_ Tempo. ao Jóriiãl_dos Bairros e ao De 
Faro. e com as ameaças d~ incêndio de bancas que vendem estes jornais. A 

personalidades como Helena Greco, Presidente do CBA entre outras pessoas 
e entidades. Os motivos presumidos des~esatentados, presente em todo eles, 
como por exemplo, na OAB, como ressaltOu seu presente, em função de sua 
luta contra o AI-5 e contra o atrelamento da entidade ao Goveqio FederaL 
Mas, fica mais explícito~ no eiltanto, no jornal Em Tempo, cujos atentados 
ocorrem exatamente após a publicaçãO, pelo jornal, de uma lista de 233 pes
soas acusadas da Prâtica de torturas, denunciadas por presos políticos: este 
motivo foi confessado em inscrições deixadas em outra sucursa_l que sofreu 
atentado na _épOca: "CCC. Ala _dos 233'', riuma clara referência a esta lista. t 
o que relata em seu depoimento o representante do jornar Em Tempo. 

b) As provas da omissão 

Os depoimentos_ revelam claramente a omissão, o desinteresse e, até mes
mo, a suspeição da conivência, em vários aspectos que passarenios a enüme-
rar: 

l -A maioria dos atentados, cerca de 40, não foi objeto, por parte do 
Estado, de abertura de inquéritos, apesar de constituírem crimes de ação 
pública e ser sua obrigação legal fazer isto. Vários deles, de acordo com le
vantamentos fornecido a Comissão por D. Helena Greco, e pelo representan
te da sucursal do jornal Em Tempo. assumidos pelos mesmos grupos: o CCC, 
GAC, MACe, mais recentemente, pela-Falange:" Pátria NoVa. Isto, pofsí só, 
já bastaria para caracterizar o crime de omissão .e desinteresse do Poder 
Público. 

2 ~-A omissão se crístaiiza~ quando em vários destes atentados a Polícia 
esteve presente, chegando em alguns a recolhet materiais e, apesar disto, não 
consta que foram abertos inquéritos para apurá-los.·t o caso do atentado re
latado pelo Prof. Raimundo Cândido, quando a Polícia esteve presente, reco
lheu restos de chumbo etc., nos atentados do DCE e na casa de D. Helena 
Greco, conforme consta do relatório dela e dos documentos por ela anexados 
à CPI. No ColégiO SantO AgostinhÕ, ConfOrme depoímCn"tci de D. Helena 
Greco e Geraldo Magela, onde a bomba era de tal potência -que arrancou, du
rante -um debate onde estavam presentes mais de SOO pessoas, ·as portas e os 
illarcos do banheiro -e d6-3liditório. No caso do atentado comemorativo do 
aniversãrio da Anistia de 47, realizado no Colégio Santo Antônio, conforme 
depoimento de D. _H_elena_Greco e do advogado Geraldo Magela, agentes do 
DÜPS - que maiS tarde invadiriam o local, esvaziando-o e achando uma 
bomba; atitude simultânea ao pichamento, do lado de fora, dos ca"rros de ma
nifestantes com as siglas CCC, MAC e GAC - .. revistaram antes o local 
onde ele se realizaria". Em todos estes, a polícia esteve pres.ente e recolheu al
gum material. Porque não foram abertos os inquéritos? S~ o foram sigilosa
mente, porque as vítimas não foram chamadas para depor? E quat seria ore
sultado, porque não for~m ~presentados ao público nem enviados a CPI? 

3- A omissão e o desinteresse se evidenciam mais quando se examina 
os tl casos em que, no mínimo, houve a tentativa d_e abrrir inquéritos. 

Em primeiro lugar, -deste total, apenas em três a inicíatíva partiu do po
der público. Exatamente naqueles em que, pelo clima de comoção social cria
do, pode-se dizer que o Estado foi fOrçado a abri-los, revelando claramente 
que o fez sob forte pressão da opinião pública. São eles: no terceiro atentado 
sofrido pela sucursal do Em Tempo. quando até o próprio pr~ídente da re
pública se manifestoU; e nOs recentes--atentados à Casa dos Jornalistas e às 
bancas de jornal, quando diante de uma onda terrorista, a pressão no sentido 
da apuração foi muito grande. As outras oito tantativas, constadas na CPI 
até onde durou, partiram das partes atingidas. 

Passemos a examinar, baseado nos depoimentos prestados, as tentativas 
de abertura de inquérito. Constamos tr_ês casos: os que foram pedidos e sim
plesmente desconhecidos; os que foram abertos __ e paralisados e alguns em an
damento, nestes constata-se, assim mesmo, problemas. Comecemos pelos três 
que são iniciativa do Poder Público:_ 

O primeiro deles, o do jornal Em Tempo é considerado pelo seu represen
tante que aqui depôs, corno a "indicação mais forte até o momento da coni
vência do Governo". Pois, segundo o depoente, "apesar da nomeação de um 
de!cg~do e de um promotor especial, respectivamente, Pedro Moreira Barbo
sa e José Antero Monteiro Filho, o inquérito foi misteriosamente paralisa
do". Logo após "o depoimento de Nelson Gaivão Sarmento, que constituí o 
primeiro registro oficial, a primeira acusação nominal dos possíveis autores 
do atentado, quando houve a denúncia de uma série de pessoas: Luís Alberto 
Junsen, o Jornulistu Afonso Aruújo Pautino e Thacyr Meneses", entre outros, 
que "nem sequer foram chamados para prestar depoimentos'', No caso das 
bunc.a5, segundo o mesmo depoente, o laudo pericial sobre o incêndio de um 
banca de jornais, inexplicavelmente, "chega a conclusão de que não há con
dusào :.1 cheg~r pois após as bancas terem recebido dos manifestos seguido:» 
amcaçundo-<Js caso continuassem a vender os jornais independentes, e dos _ _di
versos atentados a jornaleiros em todo Puís, o laudo concluiu dizendo que 
não é possível determinar se o incêndio foi criminoso ou acidental". 
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No da Casa do Jornalista, em andamento, apresenta, segundo o depoi
mento do jornalista Washington Thadeu de Melo, problemas: ao ter vistas do 
inquérito no DOPS constatou, por exemplo, ••que não havia nenhuma reco
mendação quer do Governador, quer do Secretário de Segurança, no sentido 
da apuração rigorosa" como haviam prometido. Por outrô lado, a única pes
soa que, em princípio poderia ter infOrmações ·mais precisas sobre o atentado 
- um vendedor de cachorro-quente que misteriosamente não trabalhou exa
tamente naquele dia e, além disso, desapareceu. Em vez de localizar o seu pa
radeiro, o DOPS resolveu ouvir outro vendedor, distante o suficiente do local 
para que não tivesse visto nada. 

Todos os outros, com exceção de dois ainda em andamento, não_deram 
em nada: a invasão da casa de João PiuJlõ Pires; em Monlevade, segundo seu 
depoimento, quando o Sindicato deu uma queixa na delegacia local, nada foi 
apurado, embora existisse uma testemunha que conversou pessoalmente com 
um dos invasores~ No caso de D. Helena Greco, o ·inquérito solicitado quan
do a GAC atirou em sua casa cerca de 200 cartões e dois telegramas enviados 
por ela e membros do MFPA (Movimento Feminino Pela Anistia) aos presos 
políticos de Itamaracá, também não deu em nada. Nada disto foi inv-estigado. 
Da mesma forma, na explosão que destruiu o carro do advogado Geraldo 
Magela em que o pedido-de inquérito, segundO declarou em seu_ depoimento, 
"não obteve nem resposta", apesãr de dias antes, ter ouvido de um policial, a 
observação explícita de que este, no exercício de sua função, ouvira .. um zum.: 
zum dentro do meio policial" de que o depoente poderia ser a próxima víti
ma. A única medida teria sido um agente, dizendo-se da Polícia Federal, que 
dias após o atentado compareceu à sua casa para perguntar se ele sabia quem 
fôra o autor do atentado. A mesma coisa ocorreu com o inquérito do CET, 
Jornal dos Bairros e Getec. 

No primeiro atentado ao jornal "Em Tempo", os pedidos de abertura de 
inquérito simplesmente foram desconhecidos_ pda Polícia Federal e pelo dele
gado Pedro Moreira Barbosa, do 29 Distrito ~Policial, como consta do depoi
mento de seu representante e dos documentos por ele anexados à CPI. Havia, 
segundo as mesmas fontes, ••fatos curiosos", tais como, ''na manhã seguinte, 
dois PMs, sem que ninguém tivesse solicitado, compareceram à sucursal, di
zendo terem recebido ordens para ali comparecerem", mas, no entanto, recu
savam a se identificar ou esclarecer de quem haviam recebído tal ordem. Em 
seguida, .. um senhor, dizendo-se da Polícia Federal, sem querer identificar-se 
quis fazer PergUOtas" e diante da recusa de resposta sem a prévia identifi
cação, "retirou-se num Opala preto, chapa branca, OF:l324''. Posteriormen
te, ~·outra pessoa, dizendo-se do Serviço de Informações do Exército; apre
sentou credenciais com o nome de Sargento Esutãquio Ferreira. Disse que es
tava ali a mando do Coronel par-a dizer que o goveno não tinha nenhuma res
ponsabilidade pelo atentado''. Além disso, segundo o depoente e os docu
mentos anexados, havia indícios também curiosos: .. os vizinhos viram uma 
Kombi amarela e uma Veraneio" estacionados em frente na hora da invasão 
e uma jornalista do próprio jornal, que passava perto da sucursal no momen
to da invasão, além da "Kombi amarela, notou grande mOvimentação em 
volta", inclusive, identificando ••viaturas do DOPS e da Metropol", Os vizi
nhos, disseram, que a invasão provocou barulhos. Nada disso pôde ser apu
rado, não houve inquéritO e nem perícía foi feita no local. Toda essas infor
mações foiam trazídas à CPI pelo representante do jornal Em Tempo. 

No segundo atentado, quando ocorreu uma forte explosão de bomba, foi 
pedido novamente abertura de inquérito~ Dest'a-Và, ctnno- provam os docu
mentos enexados, a direção do jornal solicitou providências diretamente ao 
Secretário de Segurança e; -tambêm pediu aO Procurador--Geral do Estado a 
nomeação de um Procurador Especial para acompanhar as apurações e tudo 
isto não deu em nada, como, segundo o representante do jornal, o próprio Se
cretãriO- reConhecera posteriormente. A Polícia Interditou a sucurs-al e não 
permitiu a entrada de nenhum funcionário, só a liberando após a perícia que 
foi feita' pelo próprio Chefe do Departamento de Policia Técnica-=, Antônio 
Ribeiro. O perito Walmer Caixeta, na época Pei'teriCenie-aos qUadros do fun
cionalismo estadual, apontou irregularidades primárias- tia pCrícia, conforme 
documento anexado e depoimento do representante do Jornal. Entre elas, a 
fe1tura da perícia sem a presença dos dirigeótes do semanário que, ao con
trãrio? tiveram a entrada proibida; e a retirada de documentos e materiais que 
nada tinham a ver com o· atentado, sem que os responsáveis pelo jornal pu
dessem saber o que eram e relacioná-los. 

Num -dos outros inquéritos em andamento, sobi'e o princíPio de incêndio 
na residência de João Paulo Pires, em João Monlevade, a polícia, através do 
comandante do destacamento da PM, não interditou o local, fato que, segun
do a polícia técnica;· invi-abilizaria o trabalho pericial. 

Todos estes fatos somados aos dos ítens anteriores comprovam a omis
são e desinteresse: inquéritos não abertos, apesar dos fatos públicos e no
tórios e constituírem· crimes de alçada pública; presença da polícia que chega 
até ao absurdo de recolher provas e não promover inquéritos, e se Os promo~ 

ve o faz em sigilo, tanto no curso da investigação, como nos resultados~ e o si
gilo seria tal que nem as vítimas foram ouvidas. Os inquéritos pedidos e não 
abertos, os abertos que paralisam misteriosamente. As perícias com irregula
ridades primárias. 

4- O desinteresse s_e caracteriza maiS quahdo a própria CPI solicita ao 
Secretário de Segurança, cópias de todos os inquéritos existentes e até seu 
conturbado _encerramento pelo PDS, não recebeu qualquer resposta. 

5 -A omissão se caracteriza quando denúncias feitas, algumas em in
quéritos, pistas e indícios não foram investigados. Assim, as denúncias for
muladas por Nelson Gaivão Sarmento feitas no inquérito sobre o terceiro 
atentado ao Jornal "Em Tempo", e de forma sintética, anexada aesta CPI, 
através do exemplar do referido jornal em qu_e este faz uma síntese de seu de
poimento; a necessária apuração de como a correspondência dirigida ao 
presídio de ltaJl!aracá em Pernambuco extraviou-se dos correios e voltou aos 
remetentes em Belo Horizonte com ameaças subscritas pelo GAC.- Grupo 
Anti-Comunista, MAC - Movimento Anti-Comunista, CCC- Comando 
de Caça aos-COmünislas,-atiraridaS nõS}ard~ns da casa de Dt Helena Greco. 
Saber, conforme denúncia de Genival Tourinho, o que o policial Antônio Ri
beiro fazia rias imediações do Instituto de Educação no momento em que 
uma bomba de efeito moral, cuja propriedade no País é privativa da Polícia, 
estourava no recinto do educandário Estadual, contra a presença do ex
governador Leonel Brizola, que ali fazia um comício. As denúncias formula
das pelo Deputado GeriiVal Tourinho, segundo ele "baseadas em infor
mações de agentes de segurança", de que os atas terroristas evoluiriam de 
ameaças para atentados a bala. São pistas que podem levar ao esclarecimento 
destes crimes, não investigados. 

6- A omissão do governo se caracteriza também na análise de fatos re
lativos ao seu dever de proteger os ameaçados, as vítimas potenciais destes 
atentados. Assim, por exemplo, após o 29 atentado à sucursal do Em Tempo, 
foi solicitado, conforme documentos anexados à CPI, proteção à sua sede 
pela Polícia Militar. Durante alguns meses, esta solicitação foi atendida, mas, 
em seguida, conforme depoimento de seu representante, fol retirada sob pro
testos do jornal e sob o argumento verbal de que .. a PM mudara sua filosofia, 
agora só faria policiamento Geral", fato que sem dúvida, não se poderia dizer 
que possibilitou, mas no mínimo facilitou a ocorrência do 39 e mais violento 
atentado a esse jornaL 

O Deputado Genival Tourínflo, em duaS-OPortunidades, pediu proteção 
diante de situações erri que tais ates poderiam ocorrer, sendo que num deles, 
de fato, o atentado ocorreu, e não foí atendido em nenhuma destas vezes. A 
primeira, quando, nas suas palavras, "'se sentiu ameaçado por Afonso Ara:ú.ju 
Paulino, ex-agente do DOI-CODI e proprietário do Jornal de Minas, pediu 
ao Secretãrfo de Segurança uma proteção externa à sua casa:, através de carta, 
com cópia registrada em cartório. Na segunda vez, o fato é mais grave: du
ranle a viSita de Leonel Brizola a Minas, para lançamento do PDT, segundo 
depoimento do deputado, esteve pessoalmente duas vezes na Secretaria de Se
gurança, uma com o sub-secretário, pediu policiamento em frente à sede do 
PDT e do Instituto de Educação, onde seria realizado o comício, o que fez de 
forma documentada, solicitando que, nesse caso, o policiamento fosse co
mandado por inspetor conhecido seu e não foí atendido. Fato que, sem dúvi
da, contribuiu para que o atentado a bomba ocorresse durante o comício. 

No caso dos jornaleiros, apesar das promessas do GoverQador, as ban
cas que solicitaram o Secretário de Segurança, proteção para continuarem a 
vender jornais alternativos não a obtiveram sob a argumentação de falta de 
condições por parte da policia. até o momento em que o depoente Juare2. 
Guimarães prestou este esclarecimento ressaltando que tal atitude contrasta
va com a profusão de poliCiais militares em frente aos Bancos e Colégios, du
rante as últimas greves dos bancários e professores. 

Nem mesmo as ameaças públicas e diretas de morte à D• Helena Creco, 
ao ãdvogado Geraldo Magela e ao jornalista Juarez Guimarães mereceram 
da parte do governo as precauções devidas. Confárme depoimento dos três, 
depois de solicitada ao Governador segurança, que acabou entregando a res
ponsabilidade à METROPOL, na figura do Delegado Lara Resende. Este te
ria colocado, segundo_ as vítimas do terror, .. 9 pessoas invisíveis" na sua pro
teção, e teria declarado "que não poderia garantir a integridade física dos 
protegidos~ pois o próprio prc!sídente John Kennedy, com o maior esquema 
de segurança jamais ViSto, fora Vítima de um atentado". 

c) A Ação do Governo na CP!. 
"Embora a ação_ terro'rista seja extremamente covarde, deixan

do vestígios mínimos, eu acredito que a comunidade de informações 
do Governo, com elementos altamente qualificados, tem condições 
de determinar o rastro e os criminosos". Almirante Júlio de Sá Bier· 
renbach, Mfnistro do Supremo Tribunal Militar. 
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Passaremos a examinar, finalmente, aquilo que consideramos prova 
maior, definitiva, de que além da omissão, houve ação deliberada do governo 
no sentido de impedir a apuração, o que talvez ajude a entender porque não 
foram abertos inquéritos, porque os que foram abertos não deram em nada, 
mesmo aqueles que partiram da iniciativa do Poder Público: a sua ação~ atra
vés da liderança do governo, para acabar com a CPI. 

A "CPI do Terror", como se tornou conhecida, pode ser dividida em 
dois períodos: o anterior e o po-sterior à intervenção.Osténsiva do governo. 

Antes dela, a CPI se pautou por um funcionamento criterioso e atê mçs
mo os membros do PDS, embora de forma passiva, não criaram obstãculos à 
sua criação e funeiofl.amerllo.- Vários parlamentares desse partido assinaram o 
requerimento pedindo sua instalação. Todos os requerimentos propondo a 
programação dos trabalhos, pedidos de informações aos órg~os públicos, ou 
nomes para depor, foram aprovados por unanimidade, apesar de propostos 
pela Oposição. Houve, até mesmo, por parte de membros do PDS, adesões e 
elogios a CPI e seus trabalhos; o deputado Roberto Junqueira do PDS, che
gou até a elogiar "o espírito de liberdade em que-estavam sendo tomados os 
depoimentos", servindo atê mesmo como "Prova de que hâ deinocracía no 
País. Ele fez um veemente apelo "para que as denúncias- fossem apuradas". 
Da mesma forma o Vice-Presidente da CPI, Narciso M_ichelli, também do 
PDS, chegou a afirmar que '"Minas Gerais não pode aceitar o terrorismo ... ". 
Também o deputado Jésus Trindade Barreto, do PDS, considerou a sua ade
são à CPI "uma contribuição para identificarmos aS pessoas que em Minas 
estejam porventura envolvidas nestes atentados terroristas que nós temos de 
investigar para erradicar de nosso meio" e fez .. voto~ para_que essa CPI pro
duza os melhores resultados". 

Isso foi antes. Vejamos depois: 

A primeira iiltervenção do Governo na CPI, através çle seu líder Emílio 
Gallo, se deu no dia 9 do mês passado, quando em reunião ordinária iam ser 
ouvidas, pela primeira vez, autoridades cOm responsabilidade direta na apu
ração dos atentados. Entre eles, o policial Antônio- Ribeiro e o delegado Pe
dro Moreira Barbosa, encarregados do inquérito do Jornal Em Tempo. Era a 
oportunidade de darem, inclusive, suas versões e explicações sobre vârios fa
tos. Além deles deporiam duas vítimas do terror: _Aluisio Morais do jornal De 
Fato, e Luiz Soares Dulci, Presidente da UTE _- _ Uniã_o_ dos Trabalhadores 
do Ensino. Rapidamente, o líder do governo providenciou a retirada do re
cinto da CPI dQs membros do PDS. evitando 6 quorum neces_sârio para a 
abertura da reunião, e impedindo que os depoimentos fossem tomad.os. A ati
tude de boicote ficou logo patenteada, quando o deputado governista Narci
so Michelli ao chegar desavisadamente para a reunião, retirou-se em atendi
mento aos sinais e apelos de sua liderança: dispensadaS-as ·~autoridades", o 
relator Carlos Lemos entrou na sala e chegou a sugerir o início da reunião 
para ouvir apenas o depoimento das vítimas, evidenciando que, naquele mo
mento, o que o governo queria evitar era o depoimento das autoridades. 

A segunda intervenção, na reunião seguinte, -se deu quando iriam depor 
as mesmas vítimas convidadas na_ semana anterior além de um depoente mui
to especial, pelo grau de informações que detém sobre o terrorismo, Nelson 
Gaivão Sarmento, e os dois promotores jâ encarregados ae inquêritos sobre 
a tos terroristas, José Antero Monteiro Filho e José Maria Santos. Desta yez, 
houve uma misteriosa iritervenção nos trabalhos da CPI, com a ausência dos 
própriOs assessores, taquígrafós e guardas de segurança da Assembléia Legis
lativa, no recinto da reunião_. Até o serviço de som foi desligado, e as luzes 
apagadas. 

Em seguida, no afã de acabar com a CPI e impedir qualquer possibilida
de no seu prosseguimento, o líder do Governo, cometeu vârias irregularida
des: com o pretexto de que .. o Presidente da CPI não era encontrado", orga
nizou reuniões paralelas e anti-regirqentais, nas quais promoveu a desconvo
cação de todas as pessoas oficialmente convidadas até aquele momento e es
tabeleceu normas estranhas de obst_rução. Entre elas a de que a CPI só pode
ria fazer uma reunião por semana, de preferência ouvindo apenas um convi
dado por reunião, no mâximo dois e que neste caso, enquanto um depusesse o 
outro não poderia ouvi-lo. 

Finalmente, no dia 25-09, última reunião da C PI, consumou-se o intento 
do governo: a liderança do PDS_ propôs o firri da CP I, impedindo a continui
dade da tomada de depoimentos e determinando a elaboração do relatório, 
sem que os trabalhos estivessem concluídos. Desta forma, o GoVerno demos
trou qual era, desde o início da obstrução, o objetivo real de sua atabalhoada 
intervenção: acabar com a CPI; impedir que ela continuasse descobrindo e 
expondo a verdade. 

Assim, o Governo, pelas mãos de sua liderança, comprometeu-se defini
tivamente,muito além da omissão, tornou-se caudatãrio do terror, ao impedir 
o exame da ação do terrorismo de forma tão aber~a e ostensiva. 

Antes de assumir a responsabilidade isolada do encerramento da CPI, 
através de sua liderança, o governo tentou comprometer a oposição, ·através 
de "entendimentos e negociações, envolvendo acordos sobre os novos de
poentes". Mas diante da recusa veemente da oposiçao, teve de assumir sozi
nho, pelo único argumento de quem não tem argumento: o da força. 

Dos vãrios artifícios_ utilizados pela liderança do governo nessa sua in
glória tarefa de acabar com a C PI, de defender o indefensãvel, sentimo-nos na 
obrigação de responder apenas três: 

A primeira, a tentativa de uso do envolvimento com intuito de compro
meter a oposiÇão. A liderança do Governo, em sua segunda intervenção, che
gou, com a violência própria de quem se formou no arbítrio e proclamou que 
nada, nem mesmo uma CPI funciona nesta Assembléia, "sem a tolerância do 
PDS". E o pior, chamou a isto de "liberalidade": usou esta palavra, para di
zer em segtiida que ela tem .. limites". Portanto, em troca do direito da CPI 
funcionar, de ter a oposição presidindo-a, ele queria "uma contra-prestação" 
na forma de concordância da oposição com a ~~reorientação dos trabalhos da 
CPI, atendendo aos objetivos do PDS". O líder do Governo propôs uma bar
ganha, o que a opoSição repudiou de forma veemente. 

Em segundo lugar, as inverdades assacadas contra a CPI pela liderança 
do governo se estribavam em critérios subjetivos. Disse que ela .. prestava um 
desserviço _a Minas", pois pretendia transformar o Estado em "Capital do 
Terror". Ora, é preciso que fique claro que o que dã ao Estado tão desonroso 
titulo não é-a ação de uma CPI que visa acabar com o terror, mas os fatos, os 
inúmeros atentados na mais absoluta impunidade e, agora, a ação do governo 
contra a CP!. No plano de propaganda, a SECOM ao achar o "fio da mea
da" do terror no País, na interioriana cidade de Antônio Carlos, é que com
promete a imagem de Minas. Na base desse tipo de critérios quis justificar a 
desconvocação de vârios convjdados: a Igreja; "para não alimentar o conflito 
Estado X Igreja", o Comandante da PMMG-Polícia Militar de Minas Gerais 
"para que não se faça uma ligação ~'subliminar" entre a PMMG e o terror" 
etc. No fundo queria fazer prevalecer a idéia falsa de que a convocação de 
pessoas era uma questão de '"'pontos de vista". Não é verdade, o critério usa
do pela Oposição com a aprovação da CPI, antes dos "pontos de vista do Go
verno", era um só: derivava dos fatos. Todos aqueles que tinham, por um 
motivo qualquer, esclarecimentos a dar sobre os atentados estavam sendo 
chamados para depor. 

-Em terceiro lugar, o líder do governo, na reunião de fechamento da CPI, 
talvez sentindo o_ peso de sua ação, quis introduzir ali o conceito de que a cul
pa pelo fechamento da CPI não era dele, nem do governo, mas era distribuída 
por todos, até pelos líderes dos partidos existentes na Assembléia, porque ela 
estaria acabando, segundo ele, em razão ~'da falta de entendimento". A opo
sição impediu que vingasse esta tentativa do Governo de repartir com ela o ô
nus da impunidade do terror. Agimos todo o tempo no sentido estrito de bus
car a verdade e nos opusemos a tudo aquilo que ia em sentido contrário. Tal 
afirmativa do Governo é algo semelhante a um assassino que após matar sua 
vítima alega, em defesa, que a culpa não foi sua, rilãs da falta de entendimen
to entre ele e a vítima. 

d) O Relatório do PDS 

Sobre o Relatório do PDS pouco se pode comentar, senão como expres· 
são mâxima de falta de_ seriedade na condução da coisa pública pelos repre
seritanú!s do Governo. 

-Para que não haja dúvidas sobre essa falta de seriedade do Relatório, 
bastaria mencionar a contradição existente na sua proposição inicial, no 
preâmbulo, quando afirma que irâ examinar trechos dos depoimentos das 
vítiinas "que digam reSpeito ao objetivo da CPI", mas, logo a seguir, trans
creve trechos isolados.d.e depoimentos em que hâ referências à Polícia ou às 
Forças Armadas, com o deliberado objetivo de chamar a atenção para uma 
pressumível incoerência dos depoentes. como se eles quisessem acusar essas 
instituições. Transforma as vítimas em culpados. Despreza o conteúdo, a es
sência dos depoimentos e analisa o acessório. Não co_nsidera os atentados de 
que foram vítimaS os depoentes e evita comentãrios os inquéritos, omitindo 
sobre a apuração e punição dos culpados. 

O Relatório do PDS é um documento pífio e maldoso, a tal ponto que 
passa a constituir a prova documental da omissão e desinteresse do Governo 
na apuração dos atentados terroristas. Os depoentes, vítimas dos atentados 
- e agora vítimas do Relatório --teriam razões suficientes pa~a até mesmo 
questionar esse Relatório em JUizo. 

Ill. Conclusão 

Diante do exposto no conjunto deste relatório, a úilica cOnclusão plausí
vel para a CPI é aquela que salta aos olhos, a partir dos fatos e dos depoímen-
tos: 

l """'""':"'o Governo de Minas tem sido_ omisso e demonstra claro desinteresse 
na apuração dos atentados terroristas ocorridos no Estado. Em que pese a 
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notoriedade dos fatos, não tomou medidas convincentes capazes de determi
nar sua apuração e a punição de seus autores, nem mesmo a abertura de in
quérito, sua mínirria obrigação legal, fruto do fato de serem crimes de ação 
pública. Tem sido omisso, até mesmo na proteção aos que publicamente são 
ameaçados pelo terror; 

2- o Goveffio de Minas revelou-se, não apenas desinteressado, mas 
tornou-se, com sua atitude e ação, responsável por tudo que o terrorismo fez 
e faz em Minas; 

3- além disso, o trabalho da CPI "fortalece a convicção" que vai peri
gosamente generalizando, de que existe, por omissão, uma certa intimidade, 
em grau e matizes que é imp-ossível determinar, entre alguns setores do poder 
e esses grupos de celerados, que se valem do terror para manifestar sua aver
são à democracia". Neste sentido é inquietante que os atos de terror atinjam 
muitas vezes, exatamente aquilo e aqueles que, no passado recente do arbítrio 
absoluto, a repressão _atingiu. E se torna maior_ ainda diante da revelação in
suspeita feita a esta CPI, pelo ex-Presidente da OAB-Seção MG, Prof. Rai
mundo Cândido, de que após o atentado à sua casa, um coronel, ligado aos 
serviços de segurança, lhe revelou que "do atentado em sua casa iria partir 
um movimento de atentados terroristas". E.S;te.fato ocorreu em 1977 e é extre
mamente grave, pois demonstra que os serviços de segurança tinham conheci
mento antecipado desses atentados e não fizeram nada para coibi-los. 

A CPI, por culpa exclusiva da lid~:rança do GQverno na Assembléia Le~ 
gislativa, não concluiu a tarefa a que se propunha. Logo, :• ·í fJ.lta de elemen
tos complementares, fica prejudicada a apresentação de um relatório final e 
conclusivo que algum dia- estamos certos.....,. serâ cobrado do Poder Legis
lativo por quem de direíto: o povo mineiro. 

Fica, de resto, a melancolia de sabermos, sobretudo agora, que o Poder 
Legislativo. lamentavelmente, também se vem p~estando ao papel de linha 
auxiliar da violência, na medida em que extrat_os de suá. composição se mobi
lizam para impedir a apuração de atentados terroristas. 

Com essa triste posição, que haverá de merecer o registro da história, a 
sociedade passa a sujeitar-se aos riscos do enfrentamento trágico e leviano 
das correntes radicais, de um lado e de outro, fechando o espaço de atuação 
dos verdadeiros democratas, 

Belo Horizonte, 28 de outubro de 1980.- Deputado Milton Lima, PP
Deputado Ademir Lucas, PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) ~ Item 2: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 530, de 1980, do 
Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do 
Senado Fe_deral, da palestra feita pela professora Léa Leal, Presi
dente da Legião Brasileira de Assistência, na Escola Superior de 
Guerra, no Rio de Janeiro. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição. 

E a seguinte a matéria cuja traiiscri"ção é solicitada 

ALIMENTAÇÃO E BOLSOES DE POBREZA 

Palestra pronunciada pela Presidente da LBA, Léa Leal, na 
ESG, em 9 de setembro de /980. 

Rio de Janeiro 
A Legião Brasileira de Assistência 

Objetivos e-clientela; Assitência Social; A população brasileira 
carente. 

A LBA é, há trinta e "alio anos,- úrfta inStituiÇãõ de tiSsistência social com 
suas atividades voltadas para a promoção real da chamada população brasileira 
carente. 

Pertencendo, hoje , à estrutura do Ministério da Previdência e Assistência 
Social. a Fundação Legião Brasileira de Assistência tem. entre suas atribuições 
estatutárias, a de implantar e executar a Política de Assistência Social do Go
verno, bem como orientar, coordenar e supervisiOnar outras entidades executo
ras desta política, o que vem fazendo através da execução de mais de cinco mil 
convênios com entidades assistenciais e fllantrópicaSáe todo o País. E isso, a par 
de sua diversificada programação de execução direta que envolve pfogramas de 
creches, educação para o trabalho, registro civil e complementação alimentar, 
entre outros. 

Para possibilitaTVisão e compreensão mtiíS ampla das ações e objetivos da 
LBA, julgo imprescindível discorrer rapidamente, neste intróito, sobre duas ex~ 
pressões acabadas de citar: ·assistência soddl e população carente. 

Não tentarei ser dogmática e lhes apresentarei, tão-somente, a assistên
cia social que a LBA executa dentro dos limites do_ universo de sua clientela-

alvo. Trata-se de uma assistência social que se caracteriza como um conjunto 
de ações interligadas e multidirecionais que, sem violentar valores das pessoas 
beneficiadas, busca a promoção sócio-enconômica do homem brasileiro, 
atendendo-o naquilo que jã se convencionou chamar de carência básica ou 
prioridades sociais básicas, isto é, os campoS sociais mais sensíveis, como ali
mentação e saúde, educação de base e ocupação, habitação, proteção e segu
rança familiar e direitos de cidadania. 

Esta ação social múltipla que marca a presença da LBA no Governo 
dirige-se, repito, à população brasileira carente; àquela população de baixa 
ou nenhuma renda, em situação de desemprego ou subemprego, de poder 
aquisitivo insuficiente e com reduzido ou inexistente grau de instrumentali
zação para superar, por seus próprios meios c recursos, a infeliz situação de 
mafginalidade sócio-económica em que se encontra. 

Reconhecemos como população carente e, portanto, clientes reais ou po
tenciais dos programas da LBA, os não-previdenciários, marginais de nosso 
ainda imperfeito sistema de direitos e beneficies da Previdência Social e tam
bém os previdenciários que, em função da baixa renda familiar e do número 
de dependentes, têm dificuldades até mesmo de sobrevivência. 

Dados recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do 
IBGE para 1978 asseguram que quase setenta por cento da populalção brasi
leira recebem até dois salários mínimos. Seriam, pois, pelas condições de vi
da, clientes potenciais da LBA. Hã, porém, dentro dessa expressiva parcela de 
nossa população, um grupamento bem mais vulnerável, que podemos estimar 
em quarenta milhões de brast7eiros, nossos irmãos de terra e cidadania, que, 
espalhados pelas zonas rurais, ou concentrados e empilhados nas periferias 
das grandes metrópoleS, subvivem, trágica e Cruelmente, nesses bo/sões de mi
séria total. 

São quarenta milhões de infelizes, desafortunados e desesperançados. 
E é deles que precisamos cUidar imediantamente. 
Eles são o verdadeiro e único objetivo de uma política social que se pre~ 

tende justa. 
E, para atendê-los, creio que se torna necessária a multiplicação de inte· 

venções sociais que possibilitem ações básicas de saúde, implantação de cre 
ches, educação de base e cursos profissionalizantes, construção de casas po~ 
pulares e, enfim e principalmente, programas institucionais de alimentação, 
pois a desnutrição, a subnutrição, a fome mesma ê, nesta trágica hierarquia de 
carências, o flagelo que mais assusta, oprime e mata. 

São os problemas de alimentação nesses bolsões de pobreza absoluta que 
reúnem aqui, diante de um auditório ãvido e competente, o INAN- Institu~ 

to Nacional de Alimentação e Nutrição- órgão específico desta área; a Se
cretaria de Planejamento do Estado do Rio de Janeiro e a LBA - órgão de 
ações múltiplas, .. multidirecionais, como disse, e que, portanto, também está 
na área de alimentação e nutrição. 

Assim, sobre o problemas de nutrição da população carente e sobre O 
Programa de Complementação Alimentar da LBA, vou estender-me um pou
co, escusando-me, a priori, se houver alguma imprecisão têcnica, urna vez que 
sou assistente social e não especialista em nutrição ou engenharia alimentar. 

li - Diagnóstico nutricional da população brasileira 

O consumo calórico médio do brasileiro; Gastos familíares 
com alimentação e consumo calórico; Conseqüências da desnu
trição; Gastos hospitalares com crianças desnutridas. 

Comecem6s por pesquisa bem recente. 
(Ver prancha n' I) 

Diante da questão, proposta pela pesquisa, a comunidade brasileira re
velou, de forma clara e objetiva, que a alimentação é seu principal problema, 
é o que mais inquieta e é o que deve, portanto, merecer maior atenção das au
toridades. 

Hoje, o equacionamento e a solução dos problemas nutricionais preva
lentes na população brasileira tornam-se, cada vez mais, assunto obrigatóriO 
de pessoas e instituiçõeS preocupadas com as dimensões distributivas do cres
cimento econômico e do desenvolvimento social do País. E preocupadas, 
também, com a realidade social daqueles quarenta milhões de brasileiros ca
rentes, subvivendo em estado de pobreza absoluta e total. 

A pobreza existe quando o indivíduo ou grupos de indivíduos não en
contram, no ambiente social em que vivem, condições de satisfazer, razoavel
mente, suas necessidades básicas. 

Bolsões de pobreza representam a pobreza coletiva; uma permanente si
tuação de insuficiênCia dos meios capazes de garantir a satisfação das necessi
dades primárias do ser humano. 

A pobreza coletiva dos bolsões difere da pobreza cíclica ou temporária 
qtie aecorre de súbita interrupção ou sUpressão dos meios de subsistência, em 
razão de calamidades, como secas, inundações. 
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No Brasil, a situação é ainda mais compltcada, porque temos a pobreza 
cíclica, que se instala em grupo populacional onde a fome é endêmíca, e te~ 
mos a pobreza coletiva, permanente, dos bolsões de pobreza das periferias 
das grandes regiões metropO!itarüis do País. 

Diante desses trãgicos painéis coletivos, permanentes ou cíclicos, de mi
séria cruel e pobreza absoluta, nós acreditamos que não se questi6ne mais a 
importânda da alimentação adequada na promoção de saúde do ser humano 
e mesmo na melhoria da progressiva qualidade de vida da população. O que, 
contudo, ainda se questiona é a prioridade a ser dada para o equacionamento 
e solução dos problemas nutricionais da população brasileira. 

Isto porque a promocão de melhores nú·eis nutri.donais, ou mesmo apre
vencão da desnutrfcão não podem ser conduzidas por campanhas ou inter
venções esporádicas. Os programas de alimentação coletiva devem ser contí
nuos e duradouros, com objetivos específicos e, preferencialmente, clientela 
bem defmida. Soluções de continuidade, interrupçõ-es por problemas de dis
tribuição e safra, e outras paralisações, nos programas nutricionais em anda
mento, podem invalidar todo o benefício conseguido com intervenções ante
riores. 

Não podemos deixar que -isso aconteça. 
A hora não é de parar, interromper. 
Pelo contrário, é de acelerar, ampliar, expandir. 
Malgrado as dificuldades econômicas que atravessamos, quero crer que, 

diante do quadro nutricional brasileiro, não podemos esperar mais para im
plantar e ampliar os programas de alimentação no País, pois eles muito têm a 
ver com a qualidade de vida da nossJL população futura. 

Temos de descobrir recursos para essa tarefa, a nosSo ver, imediata e ina
diável. 

Faço sempre uma espécie de cobrança a Sua_ Excelência, o Senhor 
Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento, citando palavras suas, profe
ridas em 1978. Disse, então, o Doutor Delfim Netto, defendendo um Plano 
de Alimentação Infantil para o País: 

h Pouco adianta dar suprimento alimentar depois, pouco adian
ta dar educação depois, pouco adianta dar assistência de saúde de
pois~ porque o carenciado jã teve comprometida a formação de seu 
cérebro e de sua capacidade de apreensão. Por culpa da sociedade, 
ele será inferiorizado na sua capacidade de c_ompetir com os ·ou
tros:" 

(Antônio Delfim Netto, Jornal do Brasil, RJ- 21/07/1978). 

(Prancha n•2) 

Há dois anos atrás, Sua Excelência estava, como nós também estãvamos 
e estamos ainda hoje, bastante preocupado com a nossa crise energética e seus 
dramáticos efeitos sobre os chamados bolsões de pobreza. 

A Crise Energética a que me refiro nãcf é a do petróleo, mas sim a nutri
cional. decorrente da pobreza absoluta e da contração da demanda; crise 
energéüCa nutricional cujas repercussões mais profundas se fazem sentir na 
qualidade de vida e na capacidade intelectual de nossa gente, exatarnente 
quando mais precisamos delas - de riossa gente- e de sua capacidade intelec
tual e criativa- para sair desta incômoda situação de país em vias de desen
volvimento. 

O tempo de que dispomos é reduzido, de modo que lhes apresentarei, 
tão-somente, algumas afirmações e quadros que, embora sintéticos, espero 
possam dar aos senhores uma visão real do panorama nutriciorial brasileiro e 
o perfil de nossa crise energética. 

O Professor João Basco Salomón, PhD em nutriçãO, -titular da Universi
dade de Brasília e consultor da Organização Mundial de Saúde, apresenta
nos um curioso estudo comparativo do consumo calórico médio do brasileiro 
com o consumo calórico de outros países, reunidos em dois grupos: países de
senvolvidos e paíseS subdesenvolvidos: 

(Ver prancha n• 3) 
Observando o quadro I vemos que o consumo calórico médio de cada re

gião brasileira estã bem distante das quantidades consu_m~d~s pelos indiví
duos dos países mais desenvolvidos. Temos um conSumo calórico por cento 
inferior ao desses países. 

(Ver prancha n9 4) 
Vendo o quadro II, verificamos que o consumo calórico médio do brasi

leiro praticamente se eqUiVale ao de países como Gana, Bangladesh, Bolívia:, 
Angola e Haiti, reconhecidamente subdesenvolvidos. 

O Brasil, contudo, pela posição de potência econôlnica que ocupa, com 
Produto Nacional Bruto e renda per capita muitas vezes superiOr à desses paí
ses, não poderia permanecer em tal situação. 

Tentemos, agora, uma rápida visão sobre a estrutura dos gastos _familia
res, comparando apenas a Região_ Sul (PRfSCfRS) com a Região Nordeste. 
Silo dados do Estudo Nacional de Despesa Familiar/ENDEF-IBGE/1975. 

(Ver prancha n• 5) 
Na Região Sul, observamos que as familias com renda de até 2 salários 

mínimos gastam mais-da metade do orçamento doméstico com alimentação. 
No entanto, não conseguem atingir o cOnsumo calórico necessário. No grupo 
de I a I ,5 salários mínimos, por exemplo, a famflia gasta 57, I% com alimen
tos e só cobre l230kjcaloriajindivíduojdia, o que é apenas 56% das necessi
dades calóricas diárias de seus membros. 

Se olharmos para as faixas mais altas, o problema não exiSte. As famílias 
com mais de 9 salários mínünos gastam pouco mais de 5% com a alimentação 
e consomem o dobro de suas necessidades calóricas diárias. 

(Ver prancha n• 6) 
Na Região N ardeste, o problema é o mesmo, só que bem mais acentua

do. As famílias com renda de até 3,5 salários mínimos têm mais de 50% de seu 
orçamento comprometido com despesas de alimentação. 

Observamos, também, tanto na Região Sul quanto no Nordeste, que as 
famílias com renda de até 2 salários mínimos não conseguem satisfazer suas 
necessidades calóricas diârias. 

Como, segun-do a PNAD/78,70% da população brasileira estão até a fai~ 
xa de 2 salários mínimos; iSSo significa que 80 milhões de brasileiros não estão 
consumindo calorias suficientes para cobrir as suas necessidades diárias. 

Em resumo, a deficiência calórica é o problema dominante nas famílias 
que vivem sob o estignia da pobreza. E os seus resultados poderão ser dramá
ticos, se. não prevenidos. 

E a prevenção da desnutrição deve ser global. A carência energética, 
quando dominante, é o mais grave fator da desnutrição, pois que interfere 
com a multiplicação celular e, durante o período de gestação, pode produzir 
efeitos maiores nos sistemas Cujo desenvolvimento se faz durante a vida intra
uterina, como o sistema nervoso central. Por essa razão, o Professor Fernan
do Nóbrega, eminente titular de Pediatria -da Escola Paulista de Medicina, 
afirmou-nos, recentemente, na própria LBA, durante um simpósio sobre ali
mentação, que .. o brasileiro começa a ficar desnutrido no útero materno". 
Não tendo uma alimentação adequada, a gestante não pode, por sua vez, ali
mentar adequadamente o feto, jã que não possui resisfêilcia ·suficiente para 
prevenir infecções materno-fetais e placentãrias. 

~ainda o Professor João Bosco quem nos lembra que a estrutura final 
adulta do organismo humano tem 54% de seu desenvolvimento durante o 
período que vai da concepção ao 39 ano de vida. Como jâ diziãm ·nossos avós, 
a criança terá, como adulto, o dobro da estatura que alcança os 3 anos de ida
de. Pois bem, a desnutrição nestes primeiros anos, quando a velocidade de 
crescimento é bastante acentuada, provoca terríveis e irreversíveis seqUelas no 
desenvolvimento físico e mental da criança. Um atraso de 10% no crescimen
to estatura) aos 3 anos representa 20% de redução na estatura final adulta. 

A desnutrição atinge o desenvolvimento físico e psicomotor da criança, 
tornando-a antropometricamente inferiorizada, com um baixo nível estatural 
associado a um peso também reduzido, gerando o que já se tornou conhecido 
como nanismo nutricional, tão freqiiente em nosso meio. 

Estas crianças estarão, também, irremediavelmente inferiorizadas na sua 
capacidade mêntal e irão engrossar, nas esc_olas primárias, os altos índices de 
repetência e evasão escolar na i' série do J9 grau. 

O Dr. Roberto Alcântara, da Secretaria de Assistência Social do Minis
tério da Previdência e Assistência Social, citou~nos durante o Encontro de 
Saúde e NutriçãO, patrocinado pela LBÁ, que pesquisas efetuadas com 
crianças de populações marginais demosntraram que 40% dos pré-escolares 
observados apresentavam quociente intelectual inferior a 80, quando o nor~ 
mal está entre 90 e 110. 

E além dessas, tantas outras afi_rmações técnicas de cientistas e especialis~ 
tas poderíamos citar, comprovando oS terríveis efeitos da desnutrição na I' 
infância, comprometendo, definitivamCilte, o desenvolvimento físico e intele
cutal do futuro homem brasileiro. 

Não acham que já é hora de deter esses reflexos negativos sobre nossas 
gerações? 

Gostaria, ainda, de apresentar~lhes outra informação sobre o diagnósti
co nutricional do brasileiro. 

Análise.de dados da DATAPREV sobre as características dos pacientes 
internados nos hospitais da rede previdenciãria revela que quase 30% das in
ternaÇões em clínicas médicas correspondem a crianças de l a 24 meses. E o 
exame dos diagnósticos cOmproVa que a desnutrição está quase sempre pre
sente como causa principal ou associada dessas internações de menores até 2 
anos. Só em 1979, previa-se que mais de I milhão de menores de até 24 meses 
seriam internados nos hospitais ptevidenciãrios. Ora, conhecendo-se o alto 
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custo desse atendimento clínico, envolvendo, durante dias e até meses, leitos, 
medicamentos e recursos humanos médicos e paramédicos, pode-se facilmen
te verificar- CJ- enorme--preço que o País está pagando por essas internações. 

Tentarei dar-lhes uma noção destes custos, valendo-me para isso de da
dos e informações que me foram gentilmente cedidas pelo Instituto Materno
Infantil de Pernambuco- IMIP e por seu diretor o Professor Fernando Fi
gueira. O IMIP estudou e acompanhou, em 1976, todo o regime de hospitali
zação e tratamento de 200 crianças desnutridas graves com patologia associa
da. 

E, já com valores corrigidos para 1980, o IMIP prevê o custo/dia de hos
pitalização e tratamento de um desnutrido grave em torno de Cr$ 2.268,28 
(dois mil, duzentos e sessenta e oito cruzeiros e vinte e oito centavos). Calcu
lando a média de permanência em 71 dias de hospital, o próprio IMIP con
cluiu que o custo total de hospitalização, ttafiünento e recuperação de uma 
criança desnutrida fica em Cr$ 161.048,00 Tcento e sessenta e um mil e qua
renta e oito cruzeiros). -

Se, como jâ se disse, existem mais de !"milhão de crianças em conçiições 
semelhantes, pode-se adivinhar o preço total a pagar, mesmo que se compri
mam custos médicos e se reduzam períodos de hospitalização. 

Não há como deixar de dizer e clamar que este é o alto preço que o País 
paga e vai continuar pagando se não se implantar e desenvolver, imediata
mente, uma agressiva política nacional de nutrição, que proponha programas 
preventivos de suplementação alimentar; programas destinados a reduzir e 
suprimir as carências biológicas de gestantes, nu trizes e crianças até 36 meses, 
justamente o grupamento mais vulnerável à desnutrição e suas seqUelas. Se 
investir-mos, em programas de alimentação,: aperias 10% do que gastamos 
com internações provocadas pela desnutrição, alimentaremos todas as 
crianças de até 3 anos das regiões metropolitanas e reduziremos em mais de 
50% o número dessas internações e, obviamente, seus custos. 

III O Programa de Complementação Alimentar da LBA 

Orígens; Clientela; Produtos; A presença da soja; Os custos 
comparados; A avaliação. 

Foram afirmações e realidades, como as que acabo de repetir e mostrar, 
que levaram a Secretaria de Assistência Social do Ministério da Previdência e 
Assistência Social, em 1975, a realizar estudos -para a execução de uni Progra
ma de Complementação Alimentar dirigido àS geStanteS~--nutrizes e crianças 
de até 3 anos das regiões mais carentes âõ Brasil. 

Ouviram-se as opiniões e sugestões dc! IDêâlcos ilustres e nutrólogos emi
nentes, todos ligados aos meios científicos e univeisitârios de São Paulo, PerM 
nambuco, Brasília e Rio de Janeiro. (Lembro, por exemplo, o Prof. Nelson 
Chaves, de Pernambuco; o Prof. Yaro Ganda, de São Paulo; o Prof. João 
Basco Salomón, de Brasília e os Drs. David Boiari.owsky e Roberto Alcânta
ra.) 

Nessas reuniões, optou-se, finalmente, por um programa de complemen
tação alimentar que utilizasse alimentos formulados e atendesse, numa pri
meira etapa, a clientela carente da grande Belo Horizonte, das cidades
satélites de Brasília e de alguns municípios da Baixada Fluminense. E jâ em 
1977, o PCA (como chamamos nosso programa) começava a beneficiar 
310.000 (trezentos e dez mil) pessoas (72% de crianças de até 3 anos e 28% de 
gestantes e nutrizes) das regiões selecionadas. 

(Ver prancha n9 7) 

O PCA distribui produtos industrializados, à base de soja, em cujas fór
mulas se encontram nutrientes adequados para o combate à desnutrição em 
sua fase mais danosa - a da primeira infância. 

São estes os produtos industralizados no nosso Programa de CompleM 
mentação Alimentar: 

(Ver prancha n• 8) 

Estes alimentos, até hoje utilizados no programa; foram frutos de cuida
dosos estudos realizados pela FacUldade de Engenharia Alimentar e pela 
Fundação Centro Tropical de Pesquisa e TeCnologia Alimentar, ambas da 
Universidade de Campirias, e foram, ainda, testados pelos Departamentos de 
Nutrição das Universidades de Brasília e Pernambuco. 

Gostaria de ressaltar ainda que o PCA, distribuindo e difundindo seus 
alimentos, está criando, paralela e conseqüentemente, um mercado consumi
dor interno para a soja, produto nacional de cultivo crescente. Seguindo in
formações que recebemos, o mercado de programas institucionais de alimen
tação já ocupa, hoje, o 27 lugar na aquisição de soJa texturizada, superado 
apenas pelos frigoríficõs que produzem embUtidos de carne. O PCA está 
atendendo, assim, às novas diretri.ZeS políticas de alimentação e abastecimen
to do _Ministério da Agricultura, as quais prevêem a cültura e o consumo da 
soja em todo o território nacional. 

Além disso, o Programa de Complementação Alimentar, com produtos 
adquiridos na indústria brasileira, por concorrência pública, atua, também, 
como agente neutralizador de nossa dependência de produtos importados, 
em particular do leite desidratado. 

O leite importado, com preços subsidiados pelos pafses produtores, che
gava ao Bi'asil a preços bem mais baixos que o produto nacional. Com a crise 
do I?etróleo, os países produtores passaram a retirar, progressivamente, os 
subsídios, amedrontados com a participação desses subsídios na inflação que 
antes desconheciam. Assim, o preço do leite no mercado internacional sofreu 
modificações significativas. 

O leite em pó que, em 1979, era importado no Mercado Comum Euro
peu a 480 dólares a tonelada está custando hoje 1.100 dólares. E o Brasil im
porta 55.000 tonelada-s para sUprir seu consumo. Mesmo a esse preço, o leite 
importado ainda sai mais barato que o produto nacional, que já estã a CrS 
172,00 (cento e setenta e dois cruzeiros) o kg, na forma desidratada (o que 
equivale a 2.500_ dólares a tonelada). 

·Na formulação dos produtos do PCA, o GH-3 e o M0-2, como vimos, 
entram apenas 15% e 16% de leite de vaca desidratado. Isso significa que, com 
I tonelada de leite em pó, o PCA gera cerca de 6 toneladas dos produtos que 
utiliza, contribuindo, pois, com substancial proporção na redução de nossa 
dependência económica. 

Quero mostrar ainda que, quando iniciamos o PCA, em agosto de 1977, 
nosso produto mais caro, o GH-3, custava Cr$ 31,46 (trinta e um cruzeiros c 
quarenta e seis centavos) e o leite em pó custava Cr$ 37,79 (trinta e sete cru
zeiros e setenta e nove centavos). 

(Ver prancha n9 9) 

Hoje, como se pode ver, a diferença de preços foi se acentuando bastan
te, o GH-3, que ainda é o mais caro de nossos produtos, está custando Cr$ 
97,60 (noventa e sete Cruzeiros e sessenta centavos), enquanto o preço do leite 
em pó já atinge Cr$ 172,00 (cento e setenta e dois cruzeiros). 

E diga-se que sobre o preço de nossos produtos, a L BA ainda tem direito 
a 15% de ICM que os fornecedores, dispensados, substituem por mercado
rias. 

De 1977 a 1980 foram estes os recursos alocados pela LBA em seu Pro
grama de Com-plmentação Alimentar: 

(Ver prancha n9 10) 

Enquanto funciona como regulador e neutralizador da dependência ex
terna de leite, o PCA atua, também, como mecanismo gerador de novas opor
tunidades de trabalho para a população menos qualificada. 

Realmente, o Programa de Complementação Alimentar da LBA temes
timulado a nossa emergente indústria de aUmentos, particularmente a agroin
dústria, que é a que mais absorve mão-de-obra indiferenciada. 

E registre-se-que, baseando seu programa em alimentos formulados e 
apoiando, assim, a indústria brasileira de alimentos, a LBA, através do PCA, 
vem cumprindo um dos principais traços da política industrial do III PN D, 
que prevê a concessão de "preferência ao desenvolvimento das pequenas, mé
dias e microempresas nacionais, especialmente às agroindustriais, às produto
ras de bens de consumo essenciais e populares e às que incorporem os resulta
dos dos esforços nacionais de pesquisa científica e tecnológica". 

Ainda sobre o PCA é bom declarar que, com base em pesquisas realiza
das em Brasília pelo Prof. João Basco Salomón, num universo de 500 
crianças de Sobradinho, ficaram sobejamente comprovados os resultados be
néficos da_ingestào dos produtos distribuídos, até mesmo com reflexos no 
prolongamento do período de aleitamento materno das mulheres atendidas 
pelo PCA. 

I V - C onclusào 

PCA no III PRONAN; A merenda do préMescolar; A am
pliação dos programas de creches; A posição e a proposição da 
LBA; A expansão de programas de suplementação alimentar e a ins
titucionalização da merenda do pré-escolar. 

Espero ter apresentado, com clareza, embora de maneira sucinta, as con
tribuições de ordem económica, biológica e social do Programa de Comple
mentação Alimentar da LBA. 

Os Senhores receberão nosSo pacote de documentos com mais infor
mações sobre o Diagnóstico Nutricional Brasileiro, sobre o Programa de 
Complementação Alimentar e os resultados de sua avaliação em Brasília, e 
também sobre os demais programas da LBA. 

Quero, por fim, que minhas últimas palavras neste painel sejam de oti
mismo e esperança. 

A primeira esperança é de que, com a ampliação do orçamento da LBA 
para o próximo exercício e com a implantação do JII PRONAN, também 
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para 1981, nosso Programa de Complementação Alimentar receba a ênfase 
merecida por seus objetivos sadios, para podermos, assim, ampliá-lo e 
expandi-lo, levando-o, como é nosso desejo, às regiõeS metropolitanas do 
N ardeste do País. 

Minha segunda esperança é de que as entidades que Se dediCam-ao desen
volvimento de programas de alimentação, INAN, LBA, CNAE e outros or
ganismos da área social, unam decididamente seus esforços e recursos para 
criar, em todas as creches do País, a desejada e necessária merenda do pré
escolar. 

É esta merenda que deve ser, de forma instituciomllizada, fornecida nas 
creches, onde a criança de 2 a 6 anos passe a rec~h~r. ~lém dessa alimentação 
adequada, cuidados médicos, odontológicos e pedagógicos. 

A sociabilização do pré-escolar e uma alimentação bem dosada são fato
res decisivos na formação da capacidade intelectual das crianças que chegam 
a escola primária. 

O grau de evasão e repetência, segundo declarações recentes do senhor 
Ministro da Educação e Cultura, Professor Eduardo Portella, atinge 60 por 
cento. Acreditamos, e temos mesmo algumas pesquisas realizadas pela LBA 
no Nordeste, que as crianças provenientes de nossas creches, conveniente
mente alimentadas. apresentam um índice de apenas 20 por cento de repro
vação na primeira série do primeiro grau. Quero crer que este seja um dos in
dicadores expressivos em favor da institucionalização da merenda do pré
escolar. 

A LBA atende, em todo o país, duzentas e cinqUenta mil--c!ianças em 
creches-casulo, dirctamente ou através de convênios com entidades sociais~ É 
nossa ambição atender, atê o fim deste ano de 1980,_ um milhão de pré~ 
escolares e para isso estamos empenhados numa vasta campanha de mobili
zação da comunidade e do voluntariado. 

Creio, finalmente, que, na ni.edida em que puderem ser expandidos os 
programas prioritârios da LBA, quais snjam os de proteção e alimentação às 
gestantes, às nu trizes e aos pré-escolares carentes, os maleS da subnutrição se-. 
rão progressivamente reduzidos e até eliminados de nossa sodedade. 

De tudo que foi dito, julgo te~ ficado claro que, para mim, a priorídade 
nacional é a busca da solução da crise da energia humGna~ mediante uma fir
me e decisiva política de nutrição para os grupos mais ·vulneráveis de nossa 
população. 

Que fiquem claras, igualmente, a posição e a proposição da LBA, que se 
resumem: 

a) no apoio integral à expansão de programas de supleril€mtação alimen~ 
tar para grupos biologicamente carentes, como gestantes, nutrizes e crianças 
de até três anos, dando-se, concomitantemente, ênfase à importância funda
ilental do aleitamento materno durante os seis primeiros meses de vida da 
criança; 
b) na ampliação de creches, nelas insfifucionalizando-se a distribuição de ali

mentos adequados aos pré-escolares carentes. 
Isto, enfim, é o surgimento da merenda do pré-escolar, que se ligaria, sem 

nenhuma solução de continuidade, à merenda escolarjâ consolidada. 
Com essas medidas, o Governo completará o processo indispensável no 

combate à desnutrição; fecharâ a corrente de sobrevivência digna e estará fa
zendo algo bem concreto em benefício das futuras gerações brasileiras. 

Espero contar com a ajuda de todos que aqui me ouvem, sugerindo-nos, 
com a experiênCia rica e diversificada de seus respectivos campos de ação, me
didas capazes de dotar a LBA dos instrumentos imprescindíveis à operacio
nalização de seus projetes de tão grande alcance social. 

Nós julgamos que, só com a contribuição e com ·a f0fç3 -do v_oluntariado, 
com o engajamento de todas as comunidades junto ao trabalho do Governo, 
só com esta união, poderemos levar avante a inadiãvel cruzada pela erradi
cação da miséria em nosso País. 

Muito obrigada. 
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Relação das Pranchas utilizadas durante a palestra 

N9 1 - Pesquisa IBOPE/SECOM - 1980 
N' 2- Palavras do Dr. Antônio Delfim Netto- 1978 
N9s 3 e 4 - Consumo calórico das regiões brasileiras e sua comparação 

percentual com outros países, desenvolvidos e subdesenVolvidos. 
N9 5 - Distribuição proporcional dos gastos familiares e consumo ca

lórico por classe de despesa global familiar (Região Sul). 
Nº 6 - Distribuição proporcional dos gastos famlliares e consumo ca-

lórico por classe de despesa global familiar (Região Nordeste). 
Nº 7 - Clientela do Programa de Complementação Alimentar. 
Nº 8 - Produtos do Programa de Complementação Alimeota_r. 
N9 9 - Comparativo de preços: G~-3 e leite integraL 

N 9 lO- Recursos aplicados no Programa de Complementação AJimen .. 
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O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Item 3: 

'·"' 

., 
I 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 64, 
de 1980 (n• 2.888/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República. autorizando a alienação, sob a forma de 
doação modal, ao Estado do Parã, do imóvel que menciona, situado 
no Município de Marabá, Estado do Pará, e dâ outas providências, 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.241 e 1.242, de 1980, 
das Comissões: 

- de Agricultura, e 
- de Finanças. 

Em discuss~o o projeto, em tuna único. {Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão. 

(Pausa.) 
!\provado. 
A matéria vai à sanção. 
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E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 64, DE 1980 
(N<? 2.888/80, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Autoriza a alienaçlío, sob a forma de doação modal, ao Estado do 
Pará, do imóvel que menciona, situado no Município de Marabá, Esta
do do Pará, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J<? Fica o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrãria

INCRA, autorizado a promover a alienação, por doação modal, ao Estado 
do Pará, da ãrea de 22.045 ha (vinte e dois mil e quarenta e cinco hectares e 
quarenta e quatro ares), de propriedade da União, a ser desmembrada da 
Gleba Três Braços, situada no Município de Marabã, Estado do Pará. 

Art. 29 O imóvel aludido do art. 19 desta Lei destina-se à transferência, 
pelo Estado donatârio, a Romero M3.rianÕ de Al~~ida, José Niuton da Sil
veira, Lucia Nely de Carvalho Silveira, Adair José Leonel, Diva Conceição 
Fraga Leonel, Joaquim Orácio da Silva, Maurílio José Machado, José Freitas 
Pires de Campos e Francisco José de Camargo, que tiveram suas terras ocu
padas com a implantação da Colônia Agropastoril Nova Esperança, localiza
da no Município de Santana do Araguaia- desmembrada do Município de 
Conceição do Araguaia, Estado do Parã, de que tratam os processos ITER~ 
PA n' 495/76 e INCRAiBR/N' 5.591/77. 

§ J<? A alienação de que trata este artigo será igualmente gratuita e ã di
mensão das ãreas de cada lote deverá corresponder às ãreas de propriedade 
das pessoas citadas, cujas terras foram ocupadas com a implantação da Colô
nia Agropastoril Nova Esperança. 

§ 29 Quando da transferência dos lotes para o domínio privado, para 
aqueles que ultrapassaram o permissivo constitucional de 3.000 (três mil hec
tares), o Estado do Pará deverá obter autorização prévia do Senado Federal, 
na forma do parágrafo único do art. 171 da Constituição Federal. 

Art. 39 A doação ao Es_tado do Parã resolver-se-ã, revertendo as terras 
ao patrimônio da União, se ao imóvel, no todo ou em parte,. vier a ser dada 
destinação diversa do encargo previsto no art. 29, e se deixarem de ser obede~ 
cidas as disposições expressas no § 29 do art. 29 desta Lei. 

Art. 49 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5<? Revogam-se as dispoSições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gi1van Rocha) - Item 4: 
Discussão, em turno único, do Projefó-de Decreto Legislativo 

n• 16, de 1980 (n' 51/80, na Câmará do& Deputados), que aprova os 
textos do aco_rdo sobre a implementação do _artigo VII do Acordo 
Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (Código de Valoração 
Aduaneira), do Protocolo Adicional ao referido Acordo, bem como 
da Lista de Concessões Tarifárias Brasileiras nas Negociações Co~ 
merciais Multilaterais, todos concluídos em Genebra, a 12 de abril 
de 1979, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.247 a 1.249, de !980, 
das Comissões: 

- de Relações Exteriores; 
- de Economia; e 
- de Finanças. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro~a encerrada. 
Em votação. 
Os Senhores Senadore$ que o aprovam queiram conservar-se como se 

encontram. (Pausa,) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissào de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 16, DE 1980 

(N' 51(80, na Câmara dos Deputados) 

Apro~·a os textos sobre a implementação do Artigo Vll do Acordo 
Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comérciif(Cddigo de Valoração 
Aduaneira), do Protocolo Adicional ao referido Acordo, bem como da 
Lista de Concessões Tarifárias Brasileiras nas Negociações Comer
ciais Jl,-fuftilaterais, todos concluidos em Genebra, a 12 de abril de 
1979. 

Art. 19 Ficam aprovados os textos do Acordo sobre a Implementação 
do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Coinércio (Códi~ 
go de Valoração Aduaneira), do Protocolo Adicional ao referido Acordo e da 
Lista de Concessões Tarifárias Brasileiras nas NegociaÇôes-Com_e_r_c_íais Multi
laterais, concluídos em Genebra a 12 de abril de; 1979. 

Art. 2<? Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Item 5: 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n<? 

5, de 1980, do Senador Nelson Carneiro, que altera a redação do ar
tigo 1<? da Lei n9 5.527, de 8 de novembro de 1968, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.039 e 1.D40, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade, _e, l'I:O 111érito, favorãvel; 
~ de Legislação Social, favorável. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs, Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A Ifiãtéria voltará oportunamente à O[-dem do Dia para o segundo turno 

regimental. 
E. o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 5, DE 1980 

Altera a redação do artigo /Pda Lei n~' 5.527, de 8 de no~·embro de 
1968. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1<? Eliminem-se do artigo 19 da Lei n9 5.527, de 1968, as seguintes 

palavras .. e de idade". 
Art. 2<? Entrará esta Lei em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Item 6: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
35, de 1980, do Senador Passos Pôrto, que estabelece normas de 
proteção à empresa privada nacional produtora de bens de capital e 
de serviço de engenharia, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.122 e 1.123, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; e 

- de Economia, favorável. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a 

discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau~ 

sa.) 
Aprovado. 
A matéria voltará_oportunamente à Ordem do Dia para o segundo turno 

regimental 

E _o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI 00 SENADO N• 35, DE 1980 

Estabelece normas de proteção à empresa privada nacional pro
dUtora de bens de capital e de serviço de engenharia. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l~' O apoíó do Governo Federal à empresa privada nacional pro~ 
dutora de bens de capital e de serviços de engenharia se darã em Obediência 
ao disposto nesta Lei. 

Art. 29 Os órgãos federais, bem como as instituições de apoio financei~ 
ro e entidade gestora de incentivos fiscais, setoriais e regionais, deverão dar 
prioridade nos processos de associação de capital nacional e estrangeiro: 

I- Ao fortalecimento da posição do sócio nacional, que terá preferén~ 
cia na negociação inicial, e a quem será oferecid_o, quando necessário, recur
sos para capitalização, através dos mecanismos oficiais. 

II- Ao sócio estrangeiro, que der garantia da abertura da tecnologia 
externa de processos ejou produtos, de forma a possibilitar ao sócio nacional 
obter a efetiva transferência da tecnologia e su_a assimilação. 

Art. 3<? As pessoas jurídicas de direito público ou empresas sob o seu 
controle, empresas públicas, sociedades de economia mista ou suas subsi
diárias, bem co-mo as institUições de apoio financeiro e efltidades gestoras de 
incentivos fis~a_is e outrOS beneficias, setoriais e regi9na:is, adotarão procedi~ 
mento de, uma vez identificada qualquer oportunidade de investimento, pro

_ curar esgotar as possibilidades da partic~pação do -setof privado nacional. 
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Art. 4., Para a utilização, absoi-ção e náCioná.IizaçãO de tecnologia, as 
entidades mencionadas no artigo 29 desta Lei darão prioridade: -

I - Ao aproveitamento da tecnologia existente no País. 

II- A eXecução, no País, da engenharia bâsica e processual. 
III- À realização, no País, de toda a engenharia de detalhamento. 
IV- Ao maior índice de nacionalização possível nas máquinas, inclusi-

ve componentes. 
Art. 59 A importação de bens de capital, tais como máquinas, equipa

mentos, aparelhos e instrumentos, com redução ou isenção de impostos e ta
xas, só poderá ser efetivada, uma vez comprovada, pelo órgão competente, a 
inexistência de similar efou capacidade de produção nacional. 

Parágrafo único. Aplica--se também o disposto neste arigo à contra
tação de serviço de engenharia. 

Art. 69 Na execução de projetes de interesse de empresas ejou órgãos 
ofiCiais, mesmo amparados por financiamentos externos, adotar-se-á a obri
gatoriedade de determinar primeiro o- mOntante do fornecimento de equipa
mento pela indústria nacional, realizando, em seguida, licitação internacional 
ou outra forma de negociação para a parcela a ser adquirida no exterior. 

Parágrafo 19 O montante do fornecimenio de equipaÕJ.ento peia indús
tria nacionãl será determinado pelo exame, por órgão competente, de existên
cia de similar nacional ejou capacidade de produção nacional_. 

Parágrafo 29 Nos casos de consórcios para fornecimentos, dar-se-á pre
ferência àqueles sob a liderança de empresas nacionais, às quais deverá ser 
confiada a posição de contratante principal. 

Art. 79 Os órgãos e entidades de administração federal, di reta e indire
ta, somente poderão importar diretamente ou adquirir no País, arredar ou lo
car bens de capital de origem externa, tais como máquinas, equipamentos, 
aparelhos e instrumento, uma vez comprovada, pelo órgão competente, a' ine
xistência de similar ejou de capacidade de prC?dução nacional. 

Parágrafo único. Aplica-se também o disposto neste artigo à contra
tação de serviços de engenharia. 

Art. 89 A polífica a ser adotada na área de benS de capital e de serviços 
de engenharia deverá compreender, basicamente, os ~~guimentos princípios e 
normas: 

I - Os órgãos mencionados no artigo 29 desta lei e outros com atri~ 
buições legais da mesma natureza, quando da análise e aprovação de proje-
tes, deverão observar um equilíbrio de evitar, de um lado, o monopólio, e, de 
outros, o excessivo número de empresas da mesma linha de produção, visan
do uma relativa especialização e a obtenção de um adequado grau de compe
tição. 

II -A diretriz estabelecida na alínea anterior deverã ser seguida pelo 
BNDE- Banco Nacional de Desenvolvimento Econ-ômico, no apoio e parti~ 
cipação em financiamento, e pela FINAM E- Àgência Especial de Financia
mento Indus_trial, no credenciamento de fornecedores, bem como pelas em
presas oficiais setoriais compradoras, inclusive as pessoas de direito público 
ou empresas sob seu controle, empresas públicas, sociedades de economia 
mista ou suas subsidiárias. 

III- O Poder Executivo promoverâ e incentivará todo" esforço pela pro
gressiva nacionalização de compenentes. 

Art. 99 O disposto nesta Lei será aplicado aos órgãos da administrção 
di reta e indireta dos Estados e dos Municípios nos seus projetes que tenham 
amparo e participação do Governo Federal. 

Art. lO. Esta lei será regulamentada no prazo de cento e oitenta dias e 
entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. li. Revogam-se as disposições em contrãrio. 

O SR. !'RESIDENTE (Gilvan Rocha) - Item 7: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
184, de 1980, do Senador Henrique de La Rocque, que altera a re· 
dação do artigo _394 do Código de Processo Penal, e acrescenta pa
rágrafo ao artigo 34 do Código de Processo Penal Militar, tendo 

PARECER, sob n' 1.035, de !980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, favorâvel, com emenda que apre~ 

senta de n' 1-CCJ. 

Em discussão o projeto e a emenda, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti:.los, declaro-a encerrada. 
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda a ele oferecida, 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram cOnservar-se como se acham. 

(Pausa.} 
Aprovado. 

E o ~eguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO-SENADO N• 184,'DE 1980 

Altera a redação do artigo 394 do Código de Processo Penal, e 
acresceftta pardgrafo ao artigo 34 do Código de Processo Penal Mili
tar. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. {9 O artigo 394 do Código de Processo Penal, passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

"Art. 394. Ao lhe ser apresentada a denúncia ou a queixa, e 
antes de se pronunciar sobre sua aceitação oU rejeição, o juiz man
dará citar o Acusado para que replique a acusação dentro de cinco 
dias. 

§ I 9 A réplica versará, exclusivamente, sobre a existência de 
qualquer das causas de rejeiçãO previstas no artigo 43. 

§ 29 Se o juiz receber a denúnCia ou a queixa, designarã dia e 
hora parã o interrogatório, intimando o réu, o Ministério Público, 
e, se for o caso, o querelante ou o Assistente, na data aprazada". 

Art. 29 Acrescente-se ao artigo 34 do Código de Processo Penal Mili
tar, o seguinte parágrafo: 

sal. 

"§ Ao lhe ser apresentada a denúncia, o Auditor mandará ci
tar o Acusado para que replique a acusação, em 5 dias. 

Art. 39 Esta Lei entrarã em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Passa-se à votação da emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Aprovada. 
A matéria vai à Comissão de Redação, a fim de redigir o vencido para o 

segundo turno regimental. 

E a seguinte a emenda aprovada 

EMENDA N• 1-CCJ 

Acrescentem-se: 
"Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário". 
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Item 8: 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da consti
tucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n9 142, de 1980 do Senador Orestes Quêr
cia, alterando dispositivo da Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960, 
que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Sqcial, tendo 

PARECER, sob n' 1.034, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 8, DE 1981 

Nos termos do art. 310, alínea "c", do Regimento Interno, requereiro 
adiamento da discussão do Projeto de Lei n9 142/80, a fim de ser feita na ses
são de 8 de abril de 1981. 

Salas das Sessões, ll de março de 1981, - Orestes Quércia 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - De acordo com a deliberação 
~o Plenário a matéria sai da Ordem do Dia para a ela retornar na data fixada. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Esgotada a matéria da Ordem 
do Dia, passa-se à votação do Requerimento n9 7, de I981, de autoria do 
nobre Senador Dirceu Cardoso, lido no Expediente, e que, nos termos regi
mentais, deverá ser apreciado nesta oportunidade. 

O requerimento refere-se a que o tempo de expediente da sessão da pró~ 
xima sexta-feira, dia 13, seja dedicado a homenagear a memória do ex
Senador Raul Giubert, ilustre ex-representante do Espírito Santo no Senado 
Federal. 

sa.) 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. r Pau-

ApNnado 
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário. 

O SR. !'RESIDENTE (Gilvan Rocha)- Há, ainda, oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão MUller. (Pausa.) 
S. Ex' não está presente. 
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Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira. 

O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Teotônio Vilela. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB- AL. Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Acabamos de assistir a uma aula sobre a Am(!.zônia e falar sobre o Nor
deste, depois de ouvir o Senador Evandro Carreira fala.r sobre a Amazônia, é 
algo de perigoso, é sair da opulência para o esquálido, é sair do rico para o 
pobre, mas este, afinal de contas, é o Brasil; e é uma pena que esta Casa, que é 
o poder chamado Poder Legislativo, não exerça exatamente as suas prerroga
tivas, porque o que caracteriza o Poder Legislativo é o_poder da palavra, o 
poder do parla, dai, Parlamento. 

Mas, infelizmente, coisas como as que foram ditas aqui à tarde, pelo Se
nador Evandro Carreira, coisas como as que tem:os dito diariamente nestes 
últimos dias ou, precisàmente, nesta semana, sobre o Nordeste, não são con
sideradas. 

Então, se a nossa força, se o nosso poder estâ na palavra e a palavra não 
tem acolhimento por parte dos outros Poderes e, especialmente, pelo Poder 
Executivo, esta é a maior prova do desprestígio do Poder Legistivo. 

E ainda há quem de nós, nesta Casa, venha protestar Ct?ntra o uso da pa
lavra; achar que falar sobre a Amazônia ou fala_r sobre o homem flagelado do 
N ardeste é exercer, pura e simplesmente, um ato de demagogia. 

A aula dada pelo eminente Senador Evandro Carreira, como tantas ou
tras que tem proferido nesta Casa, infelizmente, vai ficar apenas nos Anais, 
vai ser lembrada, amanhã ou depois, de forma melancólica. 

Mas, quero, precisamente, Sr. Presidente, deixar consignada nos Anais 
do Senado, rapidamente, a consideração a respeito de uma proposta feita 
hoje à tarde, aqui, pelo nobre Senador Dinarte Mariz. 

O Senador Dinartc Mariz que também, ao que parece, está abdicando do 
direito da palavra e que critica aqueles que falam, sugeriu que se fizesse uma 
Emenda Constitucional a fim de, nessa Emenda, o Poder Legislativo aqui
nhoar o Nordeste com recursos capazes de enfrentar as situações calamitosas 
de seca. Ora, esta idéia não tem nada de novo, pois, praticamente, a cada ano, 
ela é transformada, ou melhor, ela é aplicada e rechaçada. 

Mas quero, antes de mais nada, declarar que apóio a idéia do nobre Se
nador Dinarte Mariz; que ele traga a emenda à Constituição e terá o nosso 
apoio. Mas, ao mesmo tempo, desejo tornar claro que a tragédia da seca con
ta hoje um Partido totafrnente mobilizado para acompanhar os acontecimen
tos no N ardeste, que é o PM O B. Resolvemos, nt~:ma: reunião de Bancada, in
dicar, depois d~ entendimento com a Câmar~fFederal, uma comissão que vai 
assistir- permanentemente o quadro sertanejo. Não temos dinheiro, não temos 
como influir no Governo, não temos nenhuma bola de cristal e nem os .. po
deres de Aladim" mas ternos o poder da palavra e vamos usar este poder. Se 
nos chamarem de agitadores de massas flagelâdas, que importa, se os pró
prios flagelados já estão ameaçados de enquadramento na Lei de Segurança 
Nacional? 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM) --:_Não é possível! 

O SR. TEOT0NIO VILELA ( PMDB- AL)- Sejã se faz a notícia de 
que ex-líderes estudantis, no cas9 específico, Wladimir Palmeira, estão agi
tando nas regiões da Paraíba e Ceará! E aqui quero abrir um parêntese: recebi 
a comunicação do Palácio Floriano Peixoto, etti Alagoas e, portanto, uma co
municação feita pelo Governador Guilherme Palmeiras, de que seu irmão, 
Wladimir Palmeira, ex-líder estudantil, encontra-se em A lagoas há mais de 40 
dias, inclusive assistindo a sua sua esposa, que esteve doente e por último 
deu à luz, e não arredou pé de Maceió nestes últimos 40 dias. Entretanto, os 
jornais estão divulgando fotografias de Wladimir Palmeira agitando massas 
no Ceará. 

Ora, este é o início-de uma_ nova estratégia política estabelecida pelo Go
verno para macular a ação de todo aquele que se atreva, neste País, a estender 
a mão à tragédia. 

Mais uma vez quero, aqui, tornar bastante claro que o Sr. Wladimir Pal
meira não se encontra no Ceará, nem em ou_t_ro Estado nordestino que não 
seja o Estado de Alagoas. É um embuste, é uma mentira, é uma agressão a 
quem, hoje, está procUrando trabalhar ordeiramente, i quem-, hoje, está pro
curando reorganizar a sua vida depois de tantos e tantos anos no exílio. 

E, mais ainda: há urna preocupação nessa notícia, que é a de atingir o 
próprio irmão na chefia do Governo do Estado de Alagoas. Sinto-me muito 
bem para falar sobre este assunto porque sou adversário político do Sr. Go-

vernador do Estado de A lagoas, Guilherme Palmeira, mas também conh< 10 
as criaturas humal).as que são os filhos do ex-Senador Ruy Palmeira. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores1 o Governo, pelas suas expressões ne. ta 
Casa, procura minimizar o problema da seca) porém, por mais que queira o 
Governo não consegue, de maneira alguma, evitar que inclusive a grande i ·n
prensa nacional dedique páginas e páginas a esse grave acontecimento. 

Está aqui O Estado de S. Paulo, onde inclusive há um editorial sobre a se
ca, está aqui a Folha de S. Paulo, uma pâgina inteira, inclusive também um 
editorial sobre a seca; e o Jornal do Brasil, uma página inteira e um editorial. 

Ora, se isso_não-constitui fato da maior gravidade dentro do Pafs, per~ 
gunto: o que é que está acontecerido neste País de mais importante para ser 
considerado pelos dois Poderes, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, do 
que a tragédia da seca no Nordeste? Será porventura a viagem imprudente do 
Senhor Presidente da República à Colômbia? Mas por que ele não gasta essa 
coragem indo ao Nordeste? Por que pelo menos ele não vai chorar no Nor
deste, como chorou o Presidente Médici? O Presidente Médici hã 8 anos,- e 
este episódio foi hoje recordado, aqui, pelo Senador Luiz Cavalcante-assis
tindo ao flagelo da seca choi"ã.va e prometia à Nação que aquele episódio ja
mais se repetiria. E foi também nesta oportunidade que ele, o Presidente Mé
dici, reconheceu que a economia ia bem e o povo ia mal, oito anos depois ... 

O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN) - Todos dois vão mal. 

O Sr. L(í=aro Barbo::a (PMDB- GO)- A economia vai mal e o povo 
pior. 

O SR. TEOTÚNIO VILELA (PMDB- Al)- Hoje a economia vai 
mal e o povo péssimo. · 

E o Governo continua a se voltar contra nós, corno se nós, da Oposição, 
fôssemos os causadores da seca, da fome, da desgraça, da corrupção, da in
ffaçào, da falta de caráter, da falta de competência. 

Não, não fomos nós que criamos essas criaturas! Compete, portanto, à 
Oposição, e aqui, eVidentemente, estamos· todos em pé de igualdade, -
PMDB, PP, PT, todos os Partidos de Oposição,- é hora de se convocar a 
Oposição, e ela se dirigir ao Nordeste. 

Se alguma coisa acontecer neste País, rápido, próximo, será no Nordeste. 
Prestem atenção ao Nordeste, esta é a minha a~vertência! Quando um C ar~ 
deal da compostura do Cardeal Aloysio Lorscheider, com a responsabilidade 
de bispo da Igreja Católica, com a responsabilidade de Arcebispo de Fortale
za e Cardeal, declara que o ataque para obter alimentação para a sobrevivên
cia é justo, é porque ele passou a consiQerar o fçnômeno como o mais grave 
da história das secas do Nordeste. Não se trata de um homem leviano, não se 
trata de um homem que queira tirar proveitO de uma palavra imprudente. 
Trata-se de um homem absolutamente estruturado, não só na sua fé como na 
compreensão dos problemas brasileiros. 

Conheço muito de perto Dom Aloysio Lorscheider1 e diante de sua pala
vra eu me curvo. E, inspirado em sua palavra é que chamo a atenção dos po
_deres de Brasília para a Região Nordestina. Das margens do Rio São Francis
co, em A lagoas, até o interior do Piauí, o quadro ê o mesmo, e vem sendo o 
mesmo há 3 anos, _Sr. Presidente. E há 3 anos que se adverte para o Governo 
sobre a extensão e a gravidade da calamidade. Entidades científicas fornece
ram elementos indicadores do prosseguimento da estiagem, e foi o próprio 
Governo que repUdiou essas informaçõés, que inclusive não deu qualquer as
sistência a esses órgãos, muito embora os Senadores que fizeram parte da Co
missão de Assuntos Regionais, ainda no ano-passado, tivessem solicitado do 
Poder Público o mínimo suficiente para- que esses órgãos científicos pudessem 
melhor assessorar o Governo sobre a situação da seca no Nordeste. 

O Sr. E1•andro Carreira (PMDB- AM)- Nobre Senador, permita-me 
um breve aparte? 

O SR. TEOT0NIO VILELA (PMDB - AL) - Pois não. 
O Sr. E1·andro Carreira (PMDB- AM)- Nobre Senador Teotónio Vi

lela, V. Ex• está falando com muita propriedade. Faço parte da Comissão de 
Assuntos Regionais, estivemos no Centro Tecnológico d~ Aeronáutica, um 
dos centros de estudos In<iís sérios e responsâveis deste PaLs. 

O Sr.· Alberto Si!1•a (PP - PI) - Da América Latina! 
O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Homens estudiosos, dedica

dos e fiéis à Ciência, não distorceram, foram fiéis à verdade ao orientar o Go
verno: esta seca será de 7 ano exatamente em dezembro de 1978, isto foi em 
!978. E 1981 será um ano terdvel, desolador. Foi previsto em cálculos, mate
mática, estatística, tudo: levantamentos metereológicos, tudo incidia nesta 
afirmação. Mas o G9verno veio a lume, desautorizando, desmentindo o 
CTA, dizendo que aquilo se tratava -a-penas de uma brincadeira matemátíca 
era uma ... 

O SR. TEOTONIO VILELA (PMDB- AL)- Uma especulaçuo va. 
dia. 
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O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AL)- É. Uma.especulação trigonomé
trica, compreendeu? De cálculo, de artificialismo, a seca não aContecia com 
tanta persistência. 

Veja bem a que ponto vai a temeridade da incompetência e da mediocri
dade! 

O SR. TEOTONIO VILELA (PMDB - AL)- Nobre Senador, a in
compatibilidade entre a estrutura de Governo, a burocracía brasili~nse _e a in
telectualidade cientifica é patente. 

Quero aqui recordar, por exemplo, o caso do motor a álcoçl, estudado 
pelo CTA. Quando certa vez eu anunciei a- situação em que se encontravam 
os estudos sobre o motor a álcool, ouvi de certo Ministro a seguinte expres
são: "Senador, o Sr. vã cuidar das suas utopias políticas. Saia dessa área, por
que jamais, jamais o b'rasileiro vai ter condições de fazer um motor, porque 
aqueles que são estudiosos hã anos, desta matéria, até hoje não nos disseram 
nada". Quer dizer, ele queria se referir aos ameriCanos, aos ingleses, aos fran
ceses, aos italianos que têm fábricas de automóveis e com motores para gaso
lina; e como. eles, até agora, não tinham se dado ao cuidado de trabalhar no 
motor a álcool e nem tinham avisado a S. Ex•s, os governantes de Brasília, ele 
achava que ninguém jamais poderia conceber um motor a álcooL Isso é a 
pura verdade. E quando girou o primeiro motot a álcool foi um escândalo. 
Creio que todos aqui se recordam do dia em que chegou um carro a álool em 
Brasília, foi a mesma coisà que tivesse aqui desfilado um rinoceronte! Todo 
mundo correu para ver. O Governo ficou abismado, disse: coisa fant_ástica! 
De onde surgiu? De que toca é que saiu? 

Quer dizer, não se admite que alguém estude,- que alguém saiba, que al
guém tenha conhecimento, que alguém seja sério e capaz neste País. Tem que 
ser essa malandragem da burocracia brasiliense ·acirila de tt,.ldo. Esta é ades
graça do nosso País. Hoje estão aí os motores a álcool. Estamos oferecendo 
às companhias internacionais de automóveis de graça, quando nada de graça 
recebemos por parte dos estrangeiros. Hoje, lá fora se pede o motor a ãlcool 
do Brasil, como se pede a tecnologia da fabricação de álcool. Coisa que po
deríamos vender, mas que para se construir contou com uma resistência terrí
vel desses mesmos homens que aí estão. São inmigos do País, corno são inimi
gos do Nordeste. O que se está praticando no Nordeste é um genocídio; está 
se brincando com isso. Levanta-se, agora, o manto de suspeita sobre possíveis 
agitadores naquela região~ Mas que prendam os agitadores desde que sejam 
agitadores. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Permite V. Ex•? 
O SR. TEOTONIO VILELA (PMDB- AL)- Com muita satisfação, 

já darei o aparte a V. Ex" 
Mas, generalizar, dizer que no meio de todos aqueles que, tocados pela 

fome, investem contra feiras e armazéns de víveres, que todos eles estão sendo 
dirigidos por subversivos, é um desrespeito, derespeito à própria fome, ao ho
mem nordestino, a todos nós. 

Ouço o aparte de V. Ex• 
O Sr. Gil~·an Rocha (PP- SE)- V. Ex• tem razão, nobre Senador, é um 

derespeito à inteligência, inclusive do nordestino e. do povo brasileiro, porque 
tentar impingir à consciência nacional de que estómago tem ideologia é uma 
aberração só digna dos obtusos, dos pouco pensantes, dos tecnocratas brasi
leiros. Eles são péssimos. ledores da História, que sabem que os imbérberes 
líderes da Revolução Francesa não tinham nada a ver com ideologia, que sa
bem que toda revolução, legitimamente chamada revolução, nasce do fosso 
entre governo e povo, somado com o tempero doe desespero e da fome. V. 
Ex• não poderia prosseguir no seu discurso sem o apoiamento irrestrito e to
tal do meu Partido e do meu Estado, que vêem temerOsos que se acendem as 
fogueiras da rebelião que ninguém deseja mas que os olhos dos que querem 
ver estão a enxergar na miséria profunda e lamentável que está cobrindo a 
nossa região. - - ~ 

O SR. TEOTONIO VILELA (PMDB- AL) -Muito obrigado, nobre 
Senador. 

Sr. Presidente, ainda hoje à tarde, ouvi da BaÍlcadá g:overrlista que está
vamos dedicados a uma crítica seca, contundente, da situação do Nordeste e 
sequer lembrávamos de que havia muita soja, muita cana~de-açúcar e muitas 
outras coisas sugeridas, pelo ilustre Senador, e eu si_mplesmente queria dizer o 
seguinte: o Governo, atê hoje, não teve nada a ver com a soja, não foi ne
nhum programa oficial; é o homem brasileiro, o agricultor que, na verdade, 
preferiu o plantio da soja e que, inclusive, está lutando contra a má vontade 
do Governo. A mesma coisa ocorre com toda sorte de produção neste País. A 
presença do Governo é pura e simples a de arrecadar o imposto- com o que 
já nos daríamos por satisfeitos, e tãmbém a de deprejudiciar, a de perseguir, a 
de exercer o poder de sua autoridade voltado para aquela concepção tribal, 
africana de que, diante do govern-ado ele tem que provar que aquele governa

. do é uma pobre criatura humana e que ele tem que humilhar. Esta a presença 

do Governo no setor pro4utivo. Lembra muito bem'aquela figura excepcio
nal de Graciliano Ramos, em Vidas Secas: o soldado amarelo do qual o serta
nejo, este sertanejo que ainda hoje_estã sofrendo, dele_ corria espavorido mes
mo quando ele queria socorrê-lo, tal o complexo histórico de perversidade 
praticada pela entidade policial contra o cidadão civil, contra o modesto agri
cultor, contra o trabalhador do campo. Esta imagem estâ fixada e, a cada dia, 
se procura dar mais relevo a esta infelicidade histórica. Esta a presença do po
der no BrasiL Governador, Chefe da Nação, de repartição, o diretor do ban
co, o _presidente disto, daquilo ou daquele, outro elemento, ele é autoridade 
p-ara -a frontar todo aquele que se dirige pedindo condições para trabalhar, 
para produzir. É assim que se trata o setor no Brasil. E é asSim que se está tra
tando a seca do Nordeste: a assistência que se presta ao homem é uma forma 
de dizer ao homem que ele é um dependente da autoridade; que ele não tem 
autonomia; que ele _não pode pensar, querer, amar, sonhar: ele é uma pobre 
cOisá 3.trelada ao ci!lturão da polícia, ou áo cassetete do detetive. ~assim que 
se conduz o processo da autoridade neste País e, especialmente, lá na região 
da seca, onde a presença de policiais não tem outro sentido senão o de atelt!O· 
rizar as pessoas. 

Que nos compete, Sr. Presidente e Srs. Senadores? Calar? Seis milhões 
hoje, sete amanhã, oito depois de amanhã? Calar?, quando falam os padres, 
quando falam os bispos, quando fala a própria fome! Porque o assalto aos ar
mazén-s é a ·voz da fome. Quando as populações urbanas estão atemorizadas 
temos que calar? Porque se falar é faZer demagogia, porque pedir providên
cias ao Governo é _utilizar a desgraça como motivo de crítica ao Poder consti
tuído. Calar, quando o Sr. Ministr~ do Interior vai à teleVisão e para um au
ditório de 40, 50 milhões, sei lá quantos, ele declara que as invasões estão sen
do promovidas por instigadores e que este surto de seca - surto de seca é 
uma expres53.0 ofensiva e maldita, surto de seca, quando estamos dentro de 
um ciclo de seca há três anos. Pois se diz agora que um surto de seca, corno 
surto de gripe; como um surto de inspiração infeliz. Já não se tem conheci
mento da língua. Para que serve a palavra? O que significa o comunicar-se? A 
mensagem não tem mais sentido. A brutalidade enegreceu tudo, sombreou 
tudo! Não sabemos mais nem como_ nos comunicar, como falar, como andar. 
Somos animais.fugidios, erradios, desconhecidos. E esta é a grande coisa que 
está acontecendo, ínfelizrríente, neste País. Podemos ser, amanhã, animais 
desconhecidos uns dos outros; o homem jã não confia em si próprio, já não 
confia no companheiro e nem confia nas instituições. E Continuà-se a alimen
tar este processo de embrutecimento da vida brasileira. 

O Parlamento que é o Parlamento não deve parlar. O Parlamento deve 
assistir, como numa cerimônia fúnebre, a tudo em silêncio e chorando. A nos
sa função, aqui, é de carpideiras gregas. As nossas sugestões são tomadas 
como agressões. 

Afinal para que realmente está servindo o Parlamento brasileiro, o Con
gresso brasileiro, se o poder da palavra não tem mais nenhuma significação? 
Se ele não passa destas quatro paredes. do Congresso Nacional? Se há pouca 
notícia dos nossos debates e isso é verdade- porque eles não atravessam a 
Praça dos Três Poderes para chegar ao Poder mais importante que é o Execu
tivo, por que então o resto do País teria que dar importância ao que somos, 
ao que fiZemos ou ao que pensamos?' 

Esta a condição caudatária, infeliz, mesquinha, a que está reduzido o 
Congresso Nacional, e ela fará com que, dentro em breve, seu desaparecimen
to não seja lamentado por ninguém. Estamos morrendo porque estamos con
cordando com nossa própria morte; porque estamos contribuindo com nossa 
própria infelicidade; porQue estamos procurando conviver com a finalização 
de nossa missão. 

O Sr. Agenor Maria (PM DB - RN) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. TEOTONIO VILELA (PMDB- AL)- Pois não, nobre Sena
dor. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Nobre Senador Teotónio Vilela, 
tenho em mãos uma cópia-do trabalho do CTA, que foi encaminhado às au
toridades em dezembro de 1978, com rótulo de confidencial, pois eles fizeram 
um levantamento de 1849 até 1977 e constataram que o período de 1979 até 
1985 seria um período difícil para o Nordeste brasileiro. Concluindo que este 
período seria difícil, não se tinha outra iniCiativa, segundo ele diz aqui no do
cumento que está aqui em meu poder, se não abrir os olhos das autoridades, 
para que fosse evitada uma catástrofe no Nordeste brasileiro. Este documen
to foi entregue em dezembro de 1978 ao Governo. Em 1979 ficou evidenciado 
que o trabalho tinha razão de ser. O ano de 1980 foi outro ano difícil para o 
Nordeste. O ano de 1981 está aí, ·mais -difícil ainda. O mais grave é que os 
anos de 1982 e 1983 serão o pique das secas. Nada foi feito de concreto. V .Ex• 
tem toda a razão. Deixei o Rio Grande do Nárte anteontem. Pessoas que 
criavam- 500 reses estão perdendo 200; muita gente enlouquecendo. A si
tuação é desesperadora. E para ser franco, a curto prazo o Governo não tem 
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condições de fazer nada, pOis nestes três arios effi qUe foi avisado não tomou 
iniciativa alguma. Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. TEOTONIO VILELA (PMDB- AL)- Muito obrigado, nobre 
Senador. 

Sr. Presidente, ontem o Senador Humberto Lucena dizia, aqui da tribu
na, que apesar dos muitos recursos que foram carreados para a região confla
grada do Nordeste, nesses dois últimos anos, não se enXergava até agora ne
nhuma obra realizada em contrapartida ao tipo de investimento que se fez. 
Isso significa dizer que o recurso é dado ao homem com a preocupação de 
transmitir a esse gesto o sentido da caridade, o paternalismo. E o velho pai 
que está dando ao pobre desgraçado uma esmola. E o mal, o terrível mal que 
isso causa à criatura humana disposta a trabalhar, na plenitude do vigor da 
sua estrutura psicossomática, que mal faz a esse homem este tipo de agressão. 
Entretanto é assim qtie se faz. Paia-se ao homem uma miséria e injeta~se no 
homem uma dose de cocaína que, ao final de cinco anos de seca previstos, vai 
terminar - este processo desestabilizando totalmente a capacidade obreira 
do sertanejo. Isto já está; de algum modo, registrado numa música do emérito 
tocador de sanfona do Nordeste ... 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Luiz Gonzaga. 

O SR. TEOT0NIO VILELA (PMDB -·AL)- Luiz Gonzaga. Afinal 
de contas há aqui alguém que conheça de música do Nordeste. Ele já regis
trou o mal que está causando ao homem nordestino essa falta de assistência 
sem nenhuma contrapartida produtiva, esse amortecimento. 

Ex•. 

O Sr. Evandro Carretra (PMDB- AM)- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. TEOT0NIO VILELA (PMDB- AL)- OUço o aparte de V. 

O Sr. Evandro Carriira(PMDB- AM)- Nobre Senador, é um dado 
real trazido a esta Casa pelo Líder do Gover-iw, Senador José Lins, e que que~ 
r o inserir no discurso- de V. Ex', porque ele se encaixa perfeitam-ente. S. Ex• 
confessara aqui, segunda-feira, que o Governo despendera 12 bilhões- .. b" 
de burro - 12 bilhões de cruzeiros em 1979 nesse p"roci~Sso de alienação do 
nordestino, e em 1980 despendera mais 30 bilhões, num total de 42 bilhões,
·~b" de burro - 42 bilhões de cruzeiros, alienando o nordestino. 

O SR. TEOTONIO VILELA (PMDB- AL)- Vê então o Senado o 
montante de recursos sem uma única contrapartiCfa.- f: grave, mas temos que 
silenciar, porque o silêncio é a únic_a forma de diálogo com o Governo. Quan~ 
do o Governo nos pede acordo, entendimento, é para que retribuamos desta 
forma: calados. Então, é- um diálogo, é um acordo ou _é um entendimento 
compulsório. Tem os sempre que concordar com o que determina o Governo, 
sob pena de, não concordando, não estar havendo diálogo, mas irritando 
"sua majestade" o Senhor Presidente da República e outras majestad~ "mi
nisteriais." 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. TEOT0NIO VILELA (PMDB -AL) - Com prazer. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN) - Senador Teotônio Vilela, a 
diária de cem cruzeiros não só afronta o nordestino, não só amesquinha a 
nossa gente, como transforma o homem num parasita, pois ele não tem ne
nhuma resposta económica pela miséria que o Govetno está dando a ele, e ao 
mesmo tempo o transforma num velhaco. Parasita porque não há resposta 
económica e velhaco porque os cem cruzeiros não dão para pagar a mercearia 
que lhe fornece. Vim de lá anteontem. Eles querem, não sei por que, desmen
tir Euclides da Cunha. O Jornalista Euclides da Cunha dizia que o nordesti
no, antes de tudo, é um forte. Pois bem, não sei por que eles querem desmen
tir Euclides da Cunha. Muito obrigado a V. Ex•, 

O SR. TEOTONIO VILELA (PMDB- AL) -lO uma forma de devas
tar também o Nordeste. Não é só a ação predatória física, mas também inte
lectual, psicológíca, cultural. 

Aquele programa que foi ín-ventado para o sertanejo, há alguns anos, de 
transportar o nordestino para a Região Amazôníca,' portanto, cOnfessar que 
a Região Nordestina é uma região incapaz, continua de pé s·endo que, tendo 
fracassado o propósito de_conduzir a massa humana de" 36 milhões de pessoas 
para a Amazônia, sendo- rm-pOSsívél, resolveram acabar Com eles dentro da 
sua própria região. E é o q-ue se estã.praticando. Ao final desta sci:ca, vamos 
verificar a desgraça em que vai se encontrar o Nordeste. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- O nordestino está ficando peque
nino; não cresce mais, porque a fome grassa nos lares daqueles que traba
lham. 

O SR. TEOTONIO VILELA (PMDB- AL)- Mas isso jâ foi cientifi
çamente comprovado pelo professor Nelson Chaves, quando mostrou ao 

mundo o surgimento de uma civilização de nanicos; civilização dos nanicos, 
detectada, sobretudo, a matriz. A geografia dos nanicos também foi feíta. 
Este é um processo que vem de longa data, torno a dizer, mas que se está 
agravando dia a día. A cada novo Governo, pior fica o Nordeste. 

O quadro apresentado hoje, da duplicação da miserabilidade no Nordes
te em lO anos, vem comprovar o quê? Sem que haja nenhuma preocupação de 
ataque a este ou àquele governante, vem comprovar que a cada ano nós pio
ramos. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- V. Ex• me permite, nobre Senador? 

O SR. TEOT0NIO VILELA (PMDB - AL)- Pois não, Senador. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- Ouço com muita atenção o eloqüente 
pronunciamento de V. Ex• nesta tarde e a minha interferência é justamente 
sobre aquela parte em que V. Ex• citou o pronunciamentO do nosso ilustre co
lega, Senador Humberto Lucena. Na verdade, é preciso que se diga e se con
fesse, não foram realizadas grandes obras nestes dois últimos anos de estia
gem no Nordeste. Isto por causa da nova filosofia de assistência do Governo. 
Ele considerou o que aconteceu nas outras secas anteriores, como V. Ex• fa
lou, com a CAETA mandando o pessoal para a Amazônia, criando aquele 
grande problema social do homem só ir e ficar na Amilzônia; a- pobre mulher, 
com a familia, ficou trabalhando, procurando sustentar os filhos; o marido, 
casando-se novamente lá no Norte; ela,_coitada, quase que praticamente sozi
nha com a família e as filhas se entregando à prostituição. ~ um quadro real
mente desolador e negro para a vida nordestina. Então, a fisolofia dessa assis
tência de 1979 a 1980 não mais poderá continuar; nisto todos nós somos acor
des. Tem que haver uma nova orientação na assistência ao homem nordesti
no. Neste ponto eu estou de pleno acordo com V. Ex', nobre Senador Teotó
nio Vilela. Mas a filosofia que predominou foi justamente esta: o Governo 
nào queria tirar o homem do seu verdadeiro habftat. Então, surgiu a idéia de 
se dar assistência a fundo perdido. Eu, o Senador Agenor Maria e o Senador 
Alberto Silva fomos componentes daquela Comissão de Senadores que foi ao 
Nordeste, e encontramos aquelas falhas naturais do dinheiro a fundo perdi
do. Era justamente o homem que tinha dez, vinte; trinta, ciucirei1ta, cinqUenta 
hectares e podia colocar até 3 pessoas. Quando estas eram da própria família, 
os 2 mil 443 cruzeiros que recebia por mês multipliC3.dos por 3 davam para 
urna ração mais ou menos regular. Mas, o grande problema que o Governo 
,'!nxergava era, exatamente, o problema sociãl que se criara de retirar o ho
mem do seu verdadeiro habitat. O pequeno proprietário então, fazia o quê? 
Pequenas barragens, cavava cacimbões, construía pequenos açudes. Lembrei, 
num ligeiro pronuncia-me-rifo de ontem, que não sabia se já teriam sido feitos 
e, se não deveriam ser construídos canais de irrigações, não aqueles canais so
fisticados. Assim, qu_?,ndo a fazenda, o sitíózínho estivesse preparado, com o 
seu barreiro, ou pequeno açude, o inverno chegando, enchendo-os, já haveria 
um rudimentar, digamos assim, prOcesso de irrigação. Na verdade, o Gover
no pensou não retirar o homem de seu verdadeiro habitat. Por exemplo: vllá 
no meu município, no Ceará, pobres que tinham de se deslocar, nobre Sena
dor, 40 quilômetros na quinta-feira à tarde e voltar 40 quilômetros no domin
go à tarde para estar na frente de serviço na segunda~feira. Pagava à barra
queira para comer durante aqueles dias em que trabalhava na emergência, e 
juntava algum dinheiro para, na quinta-feira, no fornecimento, comprar al
guma coisa para levar para sua família. Quer dizer, gastava energia naquela 
ida e naquela vinda; era um homem mal alimentado e, por conseguinte, de
pauperado. Essa foi uma situação que o Governo encarou; não queria deslo
car o homem. Então, deu a ajuda a fundo perdido, que apresentou irregulari
dades. Sentimos que havia uma certa reclamação contra este fundo perdido, 
pelo fato do pequeno agricultor que estava sendo financiado por ele deveria 
-segundo entendimento de cada qual, de distribuir, sem exigências maiores 
uma cota da quantia recebida. Não queria mesmo trabalhar! Entendia, nobre 
Senador, que da mesma maneira que V. Ex' havia recebido aquele dinheiro 
do Governo, de graça, eles teriam o mesmo direito àquele dinheiro, de graça, 
sem trabalhar. Foi uma das falhas que encontramos na peregrinação que fize
mos através do Nordeste. Falamos isto ao Dr. Walfrido Salmito, da SUDE
NE, lá em Fortaleza, e dissemos: Dr. Walfrido, V. Ex' não acha que há certo 
comprometimento do Governo estar gastanO.o o dinheiro a fundo perdido 
com o "vício" que constatamos? E ele respondeu: .. Foi o único meio que en
contramos para dar uma assistênciã. de imediato ao povo que estava e está 
passando necessidade". Se se fosse esperar pelo crédito, seria muito demora
dQ. fizemos constar como uma conclusão im_ediata do nosso relatório, da 
Comissão de Assuntos Regionais, exatamente isto: aquela procrastinação, 
aquela burocracia, nobre Senador, na remessa de numerário para o atendi
mento de situações que não admitiam demora em ser realizadas. O atraso 
abusivo em julgar as propostas dos agricultores entregues às EM ATER e que 
ficavam nos bancos, nas carteiras de crêdíto, esperando liberação. Por quê? 
Porque o Banco Central tinha que transferir para o Banco do Brasil; o Banco 
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do Brasil, de Brasília, tinha que tra'nsferir para· os bàÍlcoS das CaPitàis; estes, 
tinham que transferir para as agências das cidades. Então, era uma via crucis. 
Peço perdão, pois estou sendo um tanto prolixo, mas é porque eu participei 
da Comissão de Assuntos Regionais e senti de perto o problema. -0 Senador 
Alberto Silva e eu fizemos um relatório, que deveria ter contado com a parti
cipação do nobre Senador Agenor Maria. Mas S. Ex• estava entregue a ou
tros afazeres. Esse relatório jã foi entregue ao Ministro Mário Andreazza 
pelo Senador Mendes Canale, Presidente da Co~issão de Assuntos Regio
nais, sendo outra cópia para que S. Ex' fizesse chegar às mãos do Senhor Pre
sidente da República. Não se fizeram grandes obras, como já afirmei. Creio 
que agora, deveremos marchar para isso . .E: pensamento do Governo cons
truir grandes obras no Nordeste visando preparar o Nordeste, para os dias 
futuros. O Nordeste deve conviver com a seca. Mas, conviver como? São ne
cessárias condições para que a Região Médio-setentrion~l do País, possa con
viver coma seca. V. Ex• sabe perfeitamente e eu disse no meu modesto discur
so, na segunda-feira, nesta Casa, que nós terrios grandes mananciais. No Cea
rá citei os açudes: Orós, Banabuiu, Araras. Mas somente depois de doze anos, 
depois do acidente com o canal em que SÇ,ria adaptada a válvula dispersara, 
esta foi u-tilizada para perenizar o rio Jaguaribe. Só agora, do primeiro para o 
segundo ano de seca!... E agradeça-se, com justiça, ao Ministro Mário An
dreazza tal cometimento. V. Ex•. hoje, visitando o Estado do Cea.rã, no mé
dio e baixo Jaguaribe, já vai encontrar plantada alguma coisa às margens do 
maior rio seco ·do mundo, hoje perenizado na extensão de 220 quilôrnetros! 

Já foram colocadas comportas no açude Banabuiu, que duplicou a sua 
capacidade para perenizar o zio do mesmo nome, e que vem fornecendo água 
para a irrigação do ProjÕto Morada Nova, que V. Ex• deve conhecer. Por 
conseguinte, acho que tOdos nós devemos lutar, como_~ordestinos, para que, 
daqui para frente, o Governo mude a orientação da emergência, nesta seca, 
mudando a maneira de como assistir o Nordeste. O que precisamos, na ver
dade, é de água, trabalho e, sobretudo, irrigação. 

O SR. TEOTONIO VILELA (PMDB- AL)- Muito obrigado, nobre 
Senador. Não discordo da maioria das coisas dit~ por V. Ex', mesmo por
que, sei que V. Ex• é um homem de boa fé, um estudioso dessa matéria e vem 
procurando, cada vez mais, colaborar conl o Governo, ajudar_ a resolver o 
problema nordestino. Mas, o que verificamos, com profunda tristeza, e nisso 
não há nenhuma alegria em criticar o Governo, é qúc: cada ano a situação se 
complica mais. Não é compreensível que, dentro de uma previsão de cinco 
anos, - e todos nós tínhamos que pensar no pior- o Governo perisou exa
tamente no que lhe pareceu mais fácil: foi adotar, dentro dessa boa intenção . 
revelada por V. Ex', o critério de aquinhoar a famflia, dentro da sua área do
méstica. Ora, isso ê um pensamento de uma ingenuidade admirável; é coisa 
realmente de poeta. Não sei como isso surgiu na cabeça de tecnocratas, tão 
inimigos do lirismo. Porque pretender resolver o problema da seca, t:om esse 
expediente, realmente é uma coisa fantástico. Mas, eu dou de barato, nobre 
Senador, que o Governo, com essa boa intenção, ·procurasse levar um ano
e, aqui, vale a pena dizer que boa intenção não é uma boa forma de governar. 
Com boa intenção, jâ dizia um critico literârio, não se faz uma pâgina de lite
ratura, ao contrário, atrapalha, atrapalha terrivelmente. Mas, dou de barato 
que o Governo, no primeiro ano, adotasse essa experiência ... Era uma coisa 
nova. Mas, no segundo, insistir? No terceiro e até agora, não ter nada? Por
que, agora mesmo, Jeio, no Jornal do BrasU, a declaração do Governador do 
Estado de Pernambuco pedindo, so1icitando ao Ministro Mãrio Andreazza. 
que Já se encontra, que apresentasse algo de positivo para atender ao recru
deschnento terrível da situação, no interior de Pernambuco, c o Ministro não 
tem nada a lhe dizer. Simplesmente, o Ministro está tão perplexo quanto o 
padre. o vigârio, o homem lã da Suiça, lã da Escandinãvia, ou o Presidente da 
República lã na Colômbia. Todos estão perplexos, todos estão distantes da 
reaJidad~ todos deixaram de considerar que aquele era um fenômeno de lon· 
ga duração e de importância vital na estrutura da vida nordestina. 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - Eu gostaria de complementar o meu 
aparte, dizendo a V. Ex• que todos nós temos razã9, quando afirmamos, 
aqui, que ninguém quis acreditar, quando afirmei, juntamente com os Srs. Se~ 
nadares- Agenor Maria e Alberto Silva várias vezes, da tribuna desta Casa, 
que o estudo do Centro Técnico Aeroespacial de São José dos Campos era 
um estudo sério. Poderia não ser uma coisa rigorosaniente positiva, mas ha .. 
via uma tendência, uma tendência que apontava cinco anos de estiagem, para 
o Nordeste, com piques nos anos de 1981 e 1983. Quero dizer, ainda temos 
trm terreno muito ãrduo, digamos assim, para perlustr~r e não sabemos qual 
serâ o nosso futuro. 

O SR. TEOTONIO VILELA (PMDB- AL)- Muito obrigado nobre 
Senador Almir Pinto. 

Ouço o nobre Senador Alberto Silva. 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- Senador TeotÓnio Vilela, V. Ex• é um 
homem que, quando fala nesta Casa, traz para aqui problemas daquela re
gião que V. Ex• muito bem conhece. E, neste discurso, desta tarde, V. Ex• está 
perplexo, diante do que estâ acontecendo lá no Nordeste. Todos nós da Re
gião tambêm estamos, porque, como disse aqui os Senadores Almir Pinto c 
Agenor Mana, nós fazemos parte de uma Comissão de Assuntos Regionais 
do Senado e percorremos de ônibus- não de avião- de ônibus uns dois mil 
e quinhentos quilômetros da área seca. E todas essas dificuldades de crédito, 
de reclamação para suprir de dinheiro este homem, que fica diminuído real
mente na sua capacidade, passa a se considerar um pária, um parasita que 
não produz nada. Mas, o que ê mais triste é saber que, no nosso relatório, 
alertamos o Governo. Já que está gastando somas em derredor de 40 bilhões 
de cruzeiros, que fosse dado ao CTA os 400 milhões de cruzeiros 'que ele pe
diu para formar núcleos de nucleação de nuvens. E formaram outro projeto 
de criação de nuvens dentro do mar. Este é o projeto mais importante, por~ 
que, se formos agora ao Nordeste, verificaremos céu claro, sol inclemente c 
nem uma nuvem. Então, produzir as nuvens ê o outro projeto do CTA. Et 
como o CTA é; realmente, um instituto de alta capacidade tecnológica e de 
homens sérios, que não estão falando bobagem, o que nos deixa tristes é que 
tanto o Ministro quanto os órgãos regionais do Nordeste não acreditam na 
proposição do CTA. E dissemos, e escrevemos, c insistimos para que, agora, 
que estamos num período sem jeito, que, ao menos agora, se tente- quero 
acrescentar ao discurso de V. Ex• essa proposição nossa -se o Governo já 
vai mandar dois e meio bilhões, para matar a fome e a sede dos nordestinos, 
que separe um bilhão e entregue ao CTA e que dê assistência para que o CTA 
faça alguma coisa. A SUDENE e o DNOCS não têm mais argumento ne
nhum, porque eles tiveram 20 anos para preparar o Nordeste para conviver 
com a seca. E, como até agOra não partiram para nenhuma providência que 
atinja este objetivo, a nosso ver1 de imediato, só o CTA e, particularmente, 
entendemos que há uma solução. Esta solução é aquela de mapear a região 
conflagrada da seca, declarada da seca, onde mora gente, Senador. Porque 
suponhamos, por absurdo, que não morasse ninguém na zona rural do Nor
deste. A seca não teria nenhum significado, pois se não morre gente, não tem 
gente para ter sede, nem gente para ter fome, não tem o fenômeno do flagela
do. Partindo desse raciocínio, podemos detectar quais são as regiõ9S do Nor
deste de onde saem os flagelados. Se são 600 mil e se urna propriedàde tem 30 
habitantes entre parceiros e meeiros, dividindo esse número por 3â, encontra
se o número de propriedades que não têm ãgua. E, nestas propriedades que 
não têm água, que se abra um poço e se ponha um reservatório. Então, COJ.llO 

é dessas propriedades que saem os flagelados, se nós transformamos a pro
priedade num oásis que tenha água. não sairá ninguém. O ano passado, dei 
aqui, uma demonstração, Senador Teotônio Vilela. de que foi possível e to
dos os meus companheiros Viram as fotografias ._ numa pequena proprieda
de que tenho no norte do Piauí, os legumes crescidos, quando as chuvas se 
afastaram. Como havia um poço, pequena quantidade de água, ensinamos os 
rurícolas a molhar pé po~ pé de feijão. Quando dissemos isso, quase que o ho
mem do DNOCS tem uma síncope, porque admite que não é possível. 

~O SR. TEOTONIO VILELA (PMDB - AL) - Um técnico burocrata 
não podia aceitar uma coisa dessas. 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- Mas, Senador Teotônio Vilela, o ho
mem que está com a sua roça perdida, tendo âgua e o instrumento que o aju
de a molhar, ele não tem outra alternativa; ele vai salvar a sua roça. Porque 
hoje ele só tem uma atitude: rezar para chover, porque, se não chover, vai 
morrer de fome. 

O SR. TEOTONIO VILELA (PMDB -AL)- Muito obrigado, nobre 
Senador Alberto Silva. 

Ouço o aparte do nobre Senador Agenor Maria. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN) - Senador Teotónio Vilela, esse 
povo não quer fazer nada pelo Nordeste. O PROTERRA, um projeto insti
tuído em 1971, depois do PROTERRA, veio o PROAGRO e o PRONOR
DESTE, em 1975. Depois, veio o Projeto Sertanejo. Então, temos três proje
tos no Nordeste. A soma de recursos para esses projctos, até 1979, de 1971 a 
1979, soma 8 bilhões. O Governo deu, paternalisticamente, segundo o Sena
dor Jos~ Lins, em 1979, 12 bilhões, e o no ano de 1980, 30 bilhões. Esses pro
jetes, na realidade, se tivessem recursos teriam resolvido o problema que é fa~ 
zer com que o nordestino tenha condições de conviver com a seca, porque é 
muito mais fâcíl um ano de seca no Nordeste do que um ano bom de inverno; 
conviver com a seca é realmente desenvolver o projeto hídrico que está aí pa
rado por falta de recursos. Nós não temos poços amazônicos, não ternos ele
triticàção rural, não temos nada, mas não ternos porque eles querem que o 
Nordeste continue a reboque de uma política que tem como politica desfibrar 
o homem do nordoste e fazer com que eles ganhem as eleições todos Os anos. 
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Ganhem as eleições para dar a esta Casa, justamente, a tristeza de se ver o Se~ 
nador biônico, de se ver as leis espúrias que nodoam este Congresso e man~ 
cham a reputação daqueles próprios que aqui têm assento. Congratulo~me 
com V. Ex• e posso afirmar que dia virâ em que ninguém poderá conter o 
povo porque estômago não tem pátrra, não tefrf fronteiras, não tem religião. 
Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR.TEOTÚNIO VILELA (PMDB - Al) - Muito obrigado. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, vou terminar mas não sem esquecer a la

' mentável consideração de que assombra, na situação de poder dominante, a 
fantástica capacidade de ser infiel à Nação e especialmente ao Nordeste. 

Não é agora a oportunidade de desfilar aqui ó que foi prometido e ga
rantido e não feito, e aquilo que foi feito, feito de forma tal que coloca o cida
dão nordestino numa situação de inferioridade que ele não aceita. 

O nordestino tem uma tradição libertária. E é preciso lembrar que as in
surreiÇões libertárias, neste País, explodiram no N ardeste. É preciso que este 
Governo tenha presente que o nordestino é detentor de uma vocação de liber
dade que ninguém é capãz de deter. 

Não se procure, portanto, programar a desgraça, programar o homem, 
no sentido de que ele venha ficar sujeito ou preso, por todos os motivos, a 
uma determinação autoritária. 

E há, também, uma tradição dos padres libertários do Nordeste: Padre 
Rolim, Padre Roma, Dom Vital, Frei Caneca. Todos estão aí. E hã uma Igre
ja viva no Nordeste aliada à situação dos oprimidos. 

E nós'- e aqUi falo também como empresário - aqueles que têm o 
mínimo de discernimento, nós estamos ao lado dos oprim"idos; nós estamos 
ao lado do Nordeste. E eu sou um deles, Sr. Presidente. Se tiver que morrer, 
morro com o Nordeste. Não tenha o Governo a r:nenor dúvida disto. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESiDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- ÇE. Lê o seguinte discurso) 
- St. Presidente, Srs. Senadores: 

O ímpeto legisferante do Poder Executivo vem-se acentuando a cada 
ano, numa inexpl~~ável usurpação 'dos encargos fundamentais do Congresso 
Nacional. 

A prerrogativa de legislar por decreto-lei, que a Carta outorgada deferiu 
àquele Poder, para óbvia utiiização em caráter excepcional, vem sendo acio~ 
nada, amiudamente, sobretudo quando se encontram em recesso as duas Ca
sas do nosso Parlamento. 

Com as mesmas ftiricionando em período normal de trabalhos- que ab
surdo? - o Executivo não se inibe nos seus intentos legislativos, num açam
barcamento de atribuições contra o qual já se manifestaram, em inúmeras 
oportunidades e sempre com justificada veemência, Senadores e Deputados 
Federais. 

Pela singularidade regimental que cerca a tramitação do decreto-lei, resta 
ao Congresso aprová-lo ou rejeitá-lo, sem condições de promover qualquer 
alteração no texto sob e_xame, tudo isso no prazo improrrogável de sessenta 

· dias. 
Com o término,~ a 5 de dezembro, de mais uma Sessão Legislativa, 

reiniciou-se, também no ano de 1980, a- fase da expedição em massa de 
decretos-leis, que assumiu um crescendo desnorteante, explicado, apenas, 
pelo desejo de manter-se a Câmara dos Deputados e o Senado à margem de . 
importantes decisões envolvendo matérias relacionadas com: 

"I - segurança nacional; 
II ~finanças públicas, inclusive normas tributárias; e 
III - criação de cargos públicos e fixação de vencimentos." 
(Art. 55 da Constituição) · 

Todas estas cons_id_e_ra_ções iniciais, Sr. Presidente, são tecidas a propósito 
do Decreto-lei n9 1.861, de 25 de fevereiro último, atingindo diretamente as 
empresas brasileiras e tornando dependentes do Gov~rno, órgãoS como o SE
SI, o SESC. o SENA I e o SENA C, para os quais as mesmas contribuem; atra
vés do lAPAS. 

Criadas à época do pó-s-guerra, as referidas entidades, mantidas com re
cursos arrecadados do comércio e da indústria, passãi"am a fuôcionar mode
(armente, impondo-se ao respeito e à admiração das próprias autoridades e 
das comunidades a _que servem. 

Por todos os recantos do País, espalham-se Centros Profissionais, Colo
nias de Férias, Restaurantes, Departamento de Recreação e Lazer, Unidades 
Móveis de ensino, sob a responsabilidade do empresariado nacional, sem .re
cursos oficiais, pois as respectivas fontes de renda originam-se exclusivamente'. · 
na contribuição de cada categoria económica. 

No passado, Roberto Simonsen e Euvaldo Lodi, na indústria e João 
Daudt de oliveira, no comércio, constituíram-se em verdadeiros propugnado
res do ideârio de PAZ SOCIAL, que serve de salutar inspiração ao funciona
mento de tais organismos. 

Durante mais de uma década, na área do comércio, o nosso saudoso co
lega Jessé Pinto Freire presidiu, com acerto e descortino invulgares, o SESC e 
o SENA C, sendo sucedido pelo líder Antônio de Oliveira Santos, alçado, em 
80, à direção. mãxirila- da CNC. e, em razão disso, daquelas duas conceituadas 
"instituições. 

No que concerne à indústria, coube ao atual presidente da CNI, Albano 
do Prado Franco, dar continuidade à ação· de seus antecessores, 
direcionando-a, também, para o debate permanente em torno de importantes 
questões vinculadas à realidade brasileira. 

Embora obrigados a submeter as suas contas anuais ao julgamento do 
Tribunal de Contas da União. o SESC, o SES!, o SENAC e o SENAI 
mantiveram-se, sempre, dentro de uma estrutura organizacional, com inde
pendência financeira, sendo-lhes redistribuídas, em quotas duodécimais, o 
produto da a.rrecadação procedida pelo lAPAS. 

Agora, porém, em face do disposto no Decreto~lei n9 1.861, a contri
buição empresariãl passará a integrar a receita do Fundo de Previdência e As
sistêricia Social, incidindo sobre o LIMITE MÂXIMO de exigência das con
tribuições previdenciárias, mantidas as mesmas alíquotas e contribuintes. 

Reportando-se ao assunto, em longo editorial, na edição de 19 de março, 
o Estado de S. Paulo ressalta que 

..... o Poder Executivo encontrou a maneira de aliviar financei
ramente o complexo preVidenciário assistencial, além daquela de fi
nanciar a contribuição da União para com a Previdência Social: au
mentar a contribuição devida pelas empresas ao SES!, ao SENA!, 
ao SESC e ao· SENA C e tranferir esSes fundos para a Previdencia." 

E mais adiante, enfatiza -o editorialista: 

uNão apenas as empresas foram penalizadas pelo Decreto-lei 
p'i' 1.861; as entidades a que.ele se refere correm o risc:o, a partir de }9 

de março, - data da vigência do Decreto-l~i - de ver-se privadas 
dos recursos de que até hoje dispunham, os quais revertiam, direta 
ou indiretamente, na totalidade ou em parte, em beneficio dos in
dustriários e dos comen::iários.'~ 

A insatisfaÇão dos setores empresariais, diante da estranha medida de 
conotação reconhecidamente estatizante significativamente, de que é prova 
bastante a relutância dos presidentes de Federações das Indústrias de integra
rem a comitiva do Chefe da Nação que viaja a Colômbia, em missão ofical. 

Trazendo, hoje, ao conhecimento do Senado todas essas ocorrências, de
sejo apelar para o Primeiro Mandatário no sentido de que diligencie a revo
gação do supra referenciado decreto-lei, mantendo a preceituação anterior, 
dentro da qual as mencionadas entidades procuravam cumprir os seus nobres 
objetivos institl!cionais. 

Se assim não se posicionar o Executivo, bem que o nosso Parlamento po
deria oferecer inequívoco testemunho de independência, rejeitando o nialsi
nado Decreto-lei n9 1.861, como alternativa indicada, com base no Regimen

·tO Comum do C_ongfesso Nacional. (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Cunha Lima. 

O SR. CUNHA LIMA (PMDB- PB. Lê o seguinte discurso.) Sr. Presi· 
dente, Srs. Senadores: 

Desde os primeiros dias de minha presença nesta Casa, venho ocupando 
reiteradamente a tribuna, para clamar corn insistência em favor da adoção de 
um prograrna objetivo 'de equacionamento e solução dos problemas da Re-
gião Nordestina. · 

Minha grande preocupação tem sido chamar a atenção dos governantes 
e do povo para a maior causa da crise crôniCa do Nordeste e dos seus periódi
cos agravamentos. 

Essa causa não ê outra senão a descontinuidade dos Planos que ao longo 
do tempo foram sendo aprovados, inciados, e a seguir, abandonados, sem 
maiores explicações ou com justificativas que não convencem. 

O fato é que, esse desinte~esse em resolver definitivamente o problema, 
está agravando as suas dimensões e provocando na consciência do povo nor
destino um sentimento ,de desesperança e de angústia que pode descambar 
para um clima fncontrolâvel de .revoHa. 

As atuais invasões de armazéns de propriedade do Governo Federal ou 
os saques de casas comerciais, como vêm ocorrendo nas ultimas horas no 
Cearâ e no Município paraibano de Bonito de Santa Fé, são bem uma de-
monstração. do esgotamento da decantada paciência do sofrido povo do Nor-
deste. · 
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Não bastam as providências emergenciais; as obras improvisadas ou as 
medida" de assitência social. 

&sas atitudes circun~tanciais e passageiras, São paliativas, mascaram a 
gravidade da situação e têm representado, até agora, um dos motivos para 
adiamt-ntos e interrupções de uma série de estudos das mais variadas origens 
e destinações, mas quase todos viáveis e eficientes pai'a- a solução gradual e 
constantes da problemátiCa nordestina. 

Só para ficar nos problemas da Paraíba, volto a lembrar como jã fiz ou
tras vezes, a situação de esquecimento em que se encontram obras de relevan
te importância para a regularização dos nossos rios e a multiplicação da nos
sa capacidade de represamento. 

Falo da barragem de Curimatã, cujas fundações abandonadas à ação 
corrosiva do tempo são um verdadeiro desafio à proclamada boa vontade do 
Governo Central no sentido de resolver os problemas do Nordeste. 

Falo de Acauã, outro grande açude cuja importância o DNOCS procla
ma hã vã rios anos, inclui no seu orçamento e não iniCia as obras, mistério só 
explicado pela indiferença secUlar com que o Nordeste é visto pelos gover
nantes de outras regiões do Pais. 

Por que não são atacados agora esses serviços, Sr. Presidente? 
Por que não se identifica em Cada Estado os projetas abandonados e não 

se dã prioridade ao reinício desses trabalhos de forma responsável e definiti
va1 

Ao contrário disso, o que se vê é a redução da significação e dos recursos 
dos organismos ligados ao desenvolvimento do N ardeste, como jâ aconteceu 
com a SUDENE, com o Banco do Nordeste e agora mesmo com a CHESF, 
sem falar no DNOCS, vítima nos últimos tempoS de uma criminosa política 
de desfiguramento de sua história atuação, atraV~s da violenta diminuição 
dos seus quadros funcionais e do corte de suas dotações orçamentárias. 

A situação é grave e tende a se tornar insustentável, caso as chuvas não 
cheguem nos próximos dias. 

As cartas e os tetefonemas que tenho receqido da Paraíba nos últimos 
dias são inquietadores. 

Como já disse noutras ocasiões,- ó que se reclama é um tratamento equâ
nime, democrático, pois somos parte do todo nacional. contribuímos com o 
nosso -esforço e as nossas riquezas para as obras gigantescas e. às vezes, mira
bolantes que se constroem permanentemente em outras Regiões. 

Que o Governo Central atente para as palavras de advertência proferidas 
no Parlamento nas últimas sessões, inclusive por representantes do Partido 
Oficial e demonstre, realmente, sua determinação de adotar nova posição em 
relação ao Nordeste, não apenas aumentando as verbas da emergência mas 
determinando a retomada dos projetas abandonados e iniciando outros que 
objetivem, especialmente, acumulação de maior volume de águas e a implan
tação de sistemas irrigatórios, passo inicial para a longa caminhada pela re
denção do Nordeste. (Muito bem ) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Franco Montara. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente. Srs Senadores: 

O Governo Federal procura sempre passar a idéia de que a Oposição, e 
de modo especial o PMDB, caracteriza-se pela crítica sistemática, não cons
trutiva, sugerindo até que se o Partido chegasse ao poder não agiria com acer
to, porque na prática a teoria é outra ... 

Acontece que o PMDB também é ação, e faz o que diz. Uma prova disso 
é a administração vitoriosa do Prefeito Lincoln Grillo. cujas realizações no 
Município de Santo André; São Paulo, repercutem além das fronteiras do Es
tado e são hoje reconhecidas em todo o país. 

Por isso, decidimos trazer ao Senado alguns dados constantes da Pres
tação de Contas da AdministraçãO Lincoln Grill6, no período 1977-1981. 

No campo educacional, por exemplo, o Projé.to CEAR- Centro Educa
cional, Assistencial e Recreativo, pioneiro no Brasil, atende a 10 mil crianças 
e se constitui numa das mais aperfeiçoadas redes de atendimento pré-escolar, 
dentro de modelos pedagógicos modernos e padronizados. no ensino funda
mental foram construídos sete prédios escolares para colégios de }9 e 29 graus 
e durante o ano de 1980 foram distribuídas 70 mil merendas por dia, atenden
do a 97.542 alunos carentes, além da distribuição de bolsas de estudo, que em 
1979 atenderam a 1.963 alunos. 

O ensino superior é oUtio encargo da._PfefeitUra, atravê:s das Fúndações 
ABC, mantenedoras das Faculdades de Filosofia e de Economia, e da Fun
dação Santo André, para a quaf a Pfereitura, além da subvenção fixada no 
orçamento, liberou uma verba extra de Cr$ 4,4 milhões, em 1979. 

A Biblioteca Pública Municipal possui hoje um acervo de 52.798 unida
des, das quais I 6.323 forãffi ãdquiridas no último triênio, além de ter sido im
plantada a Mapoteca e a História de Centro e Obras -Raras. 

No setor de esportes, além da ampliação de quadras, foi criado um siste
ma de apoio ao atleta, através da concessão de bolsas de estudo para o curso 
superiOr e para o 2'~ grau. E, no Oe lazer e recfeação, foram desapropriadas 
extensas ãreas nas quais se localizam hoje reservas florestais, parques recrea
tivos, quadras de esporte, etc. 

Na ãrea da saúde procedeu-se à dinamização do Hospital Municipal, 
que em 1976 atendeu a 41.226 pess-oas e, em 19~0, a 223.00o pessoas, num to
tal de 751.000 serviços prestados. Foi construído o Pronto-Socorro de Utin
ga, subdistrito de Santo André, que atende a mais de 250.000 habitantes; o 
Pronto-Socorro de Vila Luzita, região perifériCa das mais carentes; implan~ 
tação de serviço de prevenção ao câncer; construção do Hospital Regionat 
das Clínicas; dinamização da F AISA - Fundação de Assistência à Infância 
de Santo André; aquisição de unídade.S móveis de assistência odontológica à 
população carente; e muitas outras obras de assistência à saúde. 

No setor de saneamento básico foram instalados mais de 85.000 metros 
de rede de água encanada, 130.00o metros de rede coletora de esgotos e cons
truída uma usina de lixo com capacidade inicial de 500 toneladas) dia. 

Na área da habitação estão sendo construídos inúmeros conjuntos habi
tacionais, mas o que de mais signifiCativo -se fez nessa área foi a implantação 
do sistema de isenção de imposto predial para os proprietários de uma só casa 
com área de até 70 metros quadrados, além da reformulação da Lei de Zonea
mento e de um programa de urbanização de favelas. 

Poderíamos ainda citar inúmeras outrãs realizações nos setores de infra
estrutura e equipamento urbano, abastecimento e administração pública. O 
importante, porém, não é ressaltar o número de obras realizadas, mas o fato 
de que elas puderam ser levadas a efeito apesar da participação do município 
não atingir a 7% do total de impostos arrecadados, ficando para a União-e 
para os Estados a parte do leão da arrecadação municpal. 

Sem recursos financeirOS~ esmagada pela União que, como lembra o Pre
feito Lincoln Grillo .. leva tudo e não retorna nada a ninguém", ainda assim 
Santo André realiza uma das mais eficientes administrações municipais; 
apoiada na intensa participação da comunidade através do diálogo entre o 
administrador público e o povo, com vistas à solução dos problemas. 

É, pois, com imensa satisfação que faço hoje este registro, enviando ao 
Prefeito Lincoln Grillo e colaboradores meus sinceros parabéns~ não sem an
tes ressaltar o papel preponderante desempenhado pela população de Santo 
André, a maior responsável pelO ProgressO e iritCnso desenvolVimento do mu
nicípio. 

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

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Alberto Silva. 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

Acabo de regressar do interior do Piauí, e pude constatar que a situação 
do homem do campo é dramática. 

Com algumas chuvas caídas em janeiro próximo passado, a esperança 
renasceu na alma dos sertanejos piauienses, e eles plantaram suas roças. 

Milho, feijão e mandioca nasceram, mas, com a suspensão das chuvas, as 
folhas desses cereais já estão murchando. 

Em outras palavras, ninguém, na zona rural do Piauí, espera mais colher 
os frutos de seu trabalho, pois hâ mais de vinte e cinco dias não cai uma gota 
de chuva no sertão piauíense. -

A população faminta invade cidades no Ceará em busca de alimentos, e 
o Ministro Andreazza classifica isto como agitação, provocada por elementos 
estranhos à área. 

Ora Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Ministro Andreazza não podiã. ser 
mais infeliz no seu pro"nuncianlento. 

Nós, que somos nordestinos e conhecemos de perto o drama do rurícola, 
pomos em dúvida o que disse o Ministro. 

Entendemos que pode aparecer um ou outro elemento estranho àquela 
região, infiltrado no meio da multidão faminta. tentando provocar a agitação 
de que fala o Ministro, mas não podemos aceitar a generalização por ele feita. 

No relatório que t1zen1os, em junho de 1980, sobre nOssa viagem em ôni
bus por quase toda a área do polígono das secas, entre outras medidas, in
sistíamos para que o Governo desse ao CT A meios de desenvolver e pôr em 
prática seus dois projetas: Moclima e Modarte. 

Ao que estamos informados, nenhuma Providência foi tomada neste sen
tido. 

O que é mais grave, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que o relatório do 
CTA é de junho de 1978, e previa que, a partir de 1979, o Nordeste estaria en
trando em períÕdo de seca de cinco anos. 

Este relatório foi entregue à SUDENE, Banco do Nordeste, DNOCS e a 
todos os Governadores daquela ãrea. 
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OCTA insistiu em 1979, alertando Governos esfaduais e organismos re
gionais de que 1979 já era o primeiro ano de cinco de seca previstos por a que
te notável Instituto do Ministério da Aeronáutica. 

O que é mais triste Sr. Presidente, é que, parece, riinguém do Governo es
tá levando a sério a previsão do CT A. 

No meu Estado, o Governador, ainda debochou do CTA, na televisão, 
rádio e jornais. 

Disse ele que nuvem não era cachorro, que se chamava com um estalar 
de dedos. 

O resultado é que a calamidade continua em 1981, e o Ministro volta ao 
Nordeste percorrendo locais onde o drama é maior, e anuncia ao País que 
tem mais dois bilhões e meio de cruzeiros para socorrer os flagelados. 

Ora Senhor Presidente. Senhores Senadores, de 1979 até esta data, o Go
verno Federal já mandou mais de quinze bilhões de cruzeiros para socorrer as 
vítimas da seca. 

O Ministro Andreazza anunciou na televisão um miraculoso plano de 
transportar o excesso d'água de enchentes, do São Francisco para o Nordes
te. 

Entendemos nós que o Governo não tem o dinheiro necessário à exe
cução de plano de tal envergadura. 

Admitamos, só para raciocionar, que se arranjasse os dez bilhões de 
dólares para execução desse plano. 

Em primeiro lugar, ter-se-ia que construir enormc;s-reservatórios natu
rais de água, nas cabeceiras dos rios do Nordeste, para acumular a grande 
massa d'água, proveniente das enchentes do São Francisco. 

Uma vez construídos os reservatórios, estes alimentariam os rios secos a 
jusante das barragens. 

Mas Sr. Presidente, Srs. Senadores, isto já existe no Nordeste, é verdade 
que em escala menor, mas nem por isso menos válida. 

Só para citar alguns exemplos, os rios Acaraú, Curu e Jaguaribe já são 
perenizados, respectivamente, pelos açudes Araras Pentecoste, Banabuiu e 
Orós, todos no Cearã. 

Perguntamos nós: quantos nordestinos vivem à custa dessas barragens? 
Podemos assegurar que não chegam a trinta mil os rurícolas do Nordeste 

que vivem da irrigação promovida pelo DNOCS e jusante dos açudes aqui 
mencionados. 

Mas neste seca, quejâ vem de 1979, mais de seiscentos mil rurfcolas estão 
recebendo o auxílio federal com diárias de Cr$ 80,00 (oitenta cruzeiros), que 
não dão para comprar um quilo de feijão. 

O certo é que a população da area rural do Nordeste atinge a classe dos 
dezesste milhões de habitantes, sendo que pelo menos um milhão desses habi~ 
tantes têm que ser socorridos cada vez que se apresenta o fenômeno das secas. 

Como esse milhão de habitantes não mora em um só Estado, mas nos 
oito do Nordeste depreende-se facilmente que, mesmo que todos os rios da
quela região fossem perenizados pelas águas do Rio São Francisco, mesmo 
assim, repetimos, todo o restante da área do polígono das secas continuaria a 
fornecer flagelados ao Nordeste, e ao País, em casos de estiagens prolonga~ 
das, ou mesmo seca. 

O que fazer então? 
Dizemos nós: construir barragens submersas e sucessivas em todos os 

rios secos do Nordeste, e, no restante da área, poços tubulares em cada pro
priedade que tenha pelo menos três famílias de meeiros ou parceiros na média 
de trinta habitantes por propriedade. 

Além do poço, o Governo construiria, também, reservatórios de um mi
lhão de litros em cada propriedade que tivesse um poço. 

Todas as roças seriam executadas sempre ao lado desses reservatórios 
para que em caso de estiagem pudessem ser irrigadas à mão. 

Além disso, poder~se-ia dar um tratamento especial em toda a linha do 
perímetro molhado dos açudes nordestinos, fazendo estradas simples, acom~ 
panhando todo o mencionado perímetro molhado, e ao lado da estrada uma 
linha de transmissão elétrica. 

Com um- sistema simples de irrigação, o rurícola nordestino teria chance 
de plantar e produzir nestas áreas, sem riscos do espantalho das secas. 

Nas propriedades de maior porte, implantar~se-ia o sistema de irrigação 
por gotejamento em módulos de dez hectares, consorciando uma cultura per
manente como caju ou coco, e a de subsistência com feijão, milho, mandioca 
etc. 

Por fim, Senhor Presidente, Senhores Senadores, o Governo mandaria 
fornecer imediatamente os recursos solicitados pelo CTA, para que em 1982 e 
1983 não se repita o drama que está ceifando vidas e promovendo um êxodo 
em massa da população rural nordestina. 

Para mostrar que o Nordeste é viável, mesmo com a seca, convido os Srs. 
Senadores que estiverem interessados a visitar um projeto que acabo de exe
cutar, de irrigação por gotejamento, semelhante ao que se faz em Israel, numa 

ãrea de dez hectares de minha propriedade, no Município de Luiz Correia, no 
norte do Piauí. 

Neste módulo de dez hectares estão sendo plantados mil coqueiros, e o 
restante da área _já plantada de feijão e milho, apesar da seca. 

Isto significa Sr. Presidente, Srs. Senadores, que é possível transformar a 
área seca do Nordeste em milhares de oásis resistentes às estiagens, produzin~ 
do alimentação para o N ardeste e para o País, com ínstalações simples, como 
a que acabo de descrever! (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Não há mais oradores inseri-
tos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designan
do para de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 546, de 1980, do Sr. Sena
dor Dirceu Cardoso, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
do Artigo de autoria do sociólogo Luiz Carlos Mancini, publicado no Jornal 
do Brasil. de 19 de outubro de 1980. 

-2-
Votação, em turno único, do Requerimento n9 547, de 1980, do Senador 

Bernardino Viana, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
da palestra proferida pelo Ministro de Estado do Trabalho Murilo Macedo, 
por ocasião da inauguração do edificio.,sede da_ Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Comércio, em Brasília, no dia 19 de novembro de 1980. 

-3--
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de 

redação em seu Parecer n• 1.222, de 1980), do Projeto de Resolução n• 130, de 
1980, que suspende a execução da alínea .. c", do n9 17, do inciso II, do art. 
106 do Decreto-lei n• 05, de 15 de março de 1975, e o Decreto "N", n• 1.135, 
de 26 de setembro de 1968, ambos do Estado do Rio de Janeiro. 

-4-
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 87, de 1980 

(n9 3.898, de 1980, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que dispõe sobre o Provimento de cargos de Juiz de Direito dos 
Territórios, nas condições que menciona, e dâ outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s I, 2, e3, de 1981, das Comissões: 
- De Constituição e Justiça; 
- de Serviço Público Civil; e 
- do DiStrito Federal. 

-5-
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 32, de 

1980, do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre preferência a posseiros 
na alienação de terras da União, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.243 a 1.246, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no 

mérito, favorável; 
- de Agricultura. favorável; 
- de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

-6-
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 160, de 

1979, do Senador Amaral Furlan, dispondo sobre recebimento de pecúlio 
pelo aposentado que retorna ao trabalho, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.139 a 1.141, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável, com a Emenda que apresenta de n9 1-CCJ; 
- de Legislação Social, favorável; e 
-de Finanças, favorãvel ao projeto e à emenda da Comissão de Consti-

tuição e Justiça. 

-7-
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 29, de 

1980, do Senador Gastão Müller, que obriga a identificação n_umérica de mo
tores pelas fábricas produtoras de veículos automotores e dâ outras providên
cias, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.124 e 1.125, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Helvídio Nunes; e 
- de Economia, favorável. 

-8-
Discussão, em primeiro turno (apreciaÇão preliminar da constitucionali

dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se-
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nado n9 18, de 1980, do Senador Itamar Franco, que dispõe sobre a aposenta~ 
doria especial do músico, tendo · 

PARECER, sob 1.032, de 1.980, da Comissão 
-de Constituição e JustiÇa (ouvido o Ministério da Previdência e Assis

tência Social), pela inconstitucionalidade. 

-9-

Discussão, em primeiro" turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade ejuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Proje
to de Lei do Senado n• 163, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que dispõe 
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tendo 

PARECER, sob n•I.009, de 1980, da Comissão 
-de Constiluição e Justiça, pela inconstitUcionalidade e injurid1cidade. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Está encerrada a sessão. 
(Levanta-se_a sessão às 18 horas e 15 minutos.) 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 86, DE 1980 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais 
e com base na delegação de competência contida no Ato n9 2, de 1973, da Co
missão Diretora, resolve: 

- -Autorizar a renovação do contrato de Manuela Escalona Coro, pelo 
prazo determinado de 90 (noVenta) dias e sob o regime jurídico da CLT, com 
o salário mensal de Cr$ 52.806,00, para execução de tarefas técnico
científicas de sua especialidade, no campo da pesquisa e assessoram ente legis
lativos, a partir do térmíno do cõ-nirato an-terior. 

Senado Federal, 15 de dezembro de 1980.- Luiz Viana, Presidente. 

ATAS DE COMISSÃO 
COMISSÃO DE AGRICULTURA 

7• REUNIÃO, REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 1980 

Às dez horas do dia dezessete de setembro do ano de mil novecentos e oi 
tenta, na Sala Ruy Barbosa, presente os Senhores Senadores Evelásio Vieira 
-Presidente, Aderbal Jurema, Leite Chaves, José Richa, Evandro Carreira, 
Passos Pôrto, Affonso C amargo, Itamar Franco, os Senhores Deputados Pe
dro Ivo e Pedro Correia e o Senhor Doutor Mauro Silva Reis, Presidente do 
IBDF, reúne-se a Comissão de Agricultura. 

:t: dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que ê dada como 
aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Doutor 
Mauro Silva Reis, Presidente do Instituto BraSileiro de Desenvolvimento 
Florestal- IBDF, que apresenta uma exposição relacionada com as ativida
des da instituições que dirige. 

Encerrada a palestra, passa-se aos debates, deles participando todos os 
Senhores Parlamentares presentes. 

Finalizando, o Senhor Presidente agradece a colaboração do ilustre de
poente, assim como a presença dos Senhores Senadores e Deputados, deter
minando, em seguida, que as notas taquigrâfic2s, tão logo traduzida~, sejam 
publicadas em anexo a esta ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Sergio da Fonseca Braga, Assistente da Cor:nissão, lavrei a presente Ata, que, 
!ida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

ANEXO À ATA DA 7• REUNIÃO DA COMISSÃO DE 
AGRICULTURA DO SENADO FEDERAL, REALIZADA EM i 7 
DE SETEMBRO DE /980, DESTINADA A OUVIR A PALES· 
TRA, SEGUIDA DE DEBATES, DO SENHOR DOUTOR MAU
RO SILVA REIS, PRESIDENTE DO !BDF, QUE SE PUBLICA 
COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRES!DEN· 
TE. 

PRESIDENTE: SENADOR EVEUS10 VIEIRA 
V!CE-PRESIDENTE: SENADOR LEITE CHAVES 
INTEGRA DO APANHAMENTO TAQU!GRÃF!CQ DA 

REUNIÃO. 

O SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira)- Iniciando nossos trabalhos, a 
Comissão de Agricultura do Senado da RepúbJíc3:_, recC?be o Dr. Mauro Silva 
Reis, Presidente d6 Instituto Brasileiro de DesenVOlvimento Florestal -
IBDF, organismo federai que tem uffiã alta resPonsabilidade dentro do inte
resse do desenvolvimento econô_mico e, tam~~in, ~cológiCO. 

A Comissão de AgriCu]tura do SCnado Fedéral achou por bem convidar 
S. S' para vir à nossa Comissão e faZer- Ufriã. j:ia:Iestra informativa a respeito 
das atividades do IBDF, para; logo após sua exposição, estabelecermos um 
diâlogo para que a nossa ComissãO possa se inteirar melhor -das atividades do 
IBDF, a fim de estarmos melhor capacitados no cumprimento da nossa mis
são dentro das nossas atribuições e, também, do próprio Senado da Repúbli
ca. 

Concedemos, assim, a palavra ao Dr. Mauro Reis, Presidente do lBDF. 

O SR. MAURO REIS- Exm• Sr. Presidente da Comissão de Agrícul· 
tura do Senado, Senador Evelãsio Vieira, nobres Senadores Leite Chaves, 
Evandro Carreira, José Richa, membros élesta--iffi_i,ortante Comissão: 

Foi com muita honra e satisfação que recebemos o convite para prestar 
informações sobre as atividades do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal-- IBDF, órgão responsável pela política florestal do País, que te
mos a honra de presidir há exatamente três meseS e meio, aceitando a convite 
do Presidente João Figueiredo e do Ministro Amaury Stãbile, da Agricultura. 

Ao IBDF, na qualidade de autarquia vinculada ao Ministério da Agri
cultura, criada pela Lei n9 289, de 28 de fevereiro de 1967, cabe a formulação, 
orientação, coordenação e execução da política florestal brasileira. Isto impli
ca, de um lado, no fomento e estímulo ao desenvolvimento florestal, caracte
rizado pelo uso adequado de nossas florestas; e, do outro lado, na preser
vação do nosso patrimônio de flora e fauna. 

A evolução florestal nos países indUstrializados, tem-se caracterizado 
por uma progressiva transformação das áreas cobertas com florestas em ter
ras próprias para agricultura e pecuária, vistO que a necessidade de produção 
de alimentos para fazer face à contínua explosão demográfica tem que mere
cer prioridade absoluta em todas as nações. 

Infelizmente, na maioria dos países, a ocupação e utilização dos recursos 
florestais forani desenVoTvidas de mciridra não condizente com os preceitos 
silviculturais e conservacionistas implicando, desta feita, no desaparecimento 
de grandes maciços florestais e, conseqUentemente, redundando em dese
quilíbrio eCológico. 

Estudos realizados assinalam que até o final do ano de 1979, a expansão 
da agricultura, a coleta de lenha para combustível e a exploração comercial 
das florestas haviam sido a causa da eliminação de metade das florestas da Á
frica, um terço a América do Sul, e outro terço no Sudeste Asiático. 

Esta experiência histórica quantO ao uso irracional ou inadequado dos 
recursos naturais renováveis e suas comprovadas conseqUências negativas 
sob o ponto de vista social, económico e ecológico, também se fiZeram sentir 
no Brasil desde a época de nosso descobrimento. A história nos ensina que fo
ram·n-osSõs-t-olonizadores os primeiros predadores da nossa floresta, uma vez 
que o Pau-Brasil tinha grande aceitação no mercado europeu. 

A pressão sobre as florestas brasileiras tem se agravado nos últimos 
anos, face à crescente demanda de madeira para suprir o mercado nacional, 
em franca expansão e, ainda, atender a uma também crescente procura por 
parte do mercado internacional, devido à diminuição das reservas dos países 
exportadores e à diminuição das reservas florestais de cada país em canse~ 
qOência da sua exploração irracional. 

O desmatamento indiscriminado, que implica na remoção da cobertura 
florestal sem a finalidade de Uso adequado do solo, tem conseqUências ecoló
gicas· ç sociais-desastrosas. O solo, ao ser deixado a mercê das inclemências do 
tempo, vê-se afetado em sua fertilidade. De fato, a água das chuvas ao cair e 
não encontrando a camada de hum os formada pela floresta, deixa de ser abw 
sorvida para o subsolo e tende a correr livremente para os rios e as bacias hi
drelétricas levando consigo grande quantidade de matêria orgânica e partícu
las de solo. Também a capacidade das represas diminui progressivamente, e 
as enchentes tornam-se cada vez mais lesivas social e economicamente. 

Por outro lado, sabemos que numa floresta tropical a maior parte dos 
nutrientes se encontra nas árvores e não no solo, como ocorre nas áreas tem
peradas, de modo que os terrenos desmatados, em geral, terminam nus e es
téreis, ou são substituídos por pastos pobres, sem valor nutritivo para o gado 
ou para a agricultura, a menos que se invista grandes somas em fertilizantes 
sintêticos e correspondentes defensivos. 

É óbviO que não podemos sustentar o princípio do desenvolvimento ili
mitado à base de uma tecnologia de exploração predatóría de nossos recursos 
naturais, porque a própriã Sobrevivência do homem e do país estaria em jogo. 

Dos 845,6 milhões de ha (8.465 milhões de km') que o Brasil tem de área 
territorial, 347 milhões estão cobertos por floresta tropical, I 12 milhões cor
respondem ao cerrado, 34 milhões à caatinga e, aproximadamente, 35 mi
lhões às florestas plantadas. fsfO significa que perto âe 60% do territórío -na
cional está coberto por algum tipo de cobertura florestal. 

Entendemos que os recursos naturais renovâveis estão à disposição do 
homem para que este os manipule com o objetivo de conseguir benefícios eco-
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nômicos ecológicos e sociais, tanto para as gerações· preserites como para as 
futuras. É fato inconteste Que a floresta não é obstáculo ao desenvolvimento, 
e sim um meio para alcançá-lo. 

Nesta linha de pensamento, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal vem orientando as atividades do setor, de modo a se alcançar a har
monia entre a utilização dos recursos naturais renováveis, necessários ao pro
cesso de desenvolvimento nacional, com a preservação dos ecossistemas exis
tentes. 

O momento atual tem sido reconhecidamente caracterizado pela crescen
te importância do setor florestal na economia do País. A sua contribuição na 
formação do PIB tem sido e pode ser ainda mais sUbstancial. 

Na geração de emprego, as atividades do setor absorveram um contin
gente de mão-de-obra não qualificada, correspondente, em 1979, a 3,7%- da 
população economiCamente ativa do Setor Agrícola Brasileiro. 

No combate à inflação, o setor florestal pode responder, dentre outras 
alternativas, utilizando-se das técnicas silviculturais do manejo florestal para 
aumentar a oferta de produtos e subprodutos florestais a preços mais acessí-
veis. . _ 

Na produção de alimentos, através do programa agrosilvicultural im
plantado no ano passado, e que hoje já faz sentir a sua importância c_orho 
uma alternativa viável ao aumento da fronteira agrícola do .Pa1s. 

No balanço de pagamento, através do programa energêtico e do incre
mento de suas exportações, nos últimos três anos, o setor triplicou a sua par
ticipação na balança comercial. Comparando c-om o total da_s exportações 
brasileiras, o comércio de madeira e derivados no último ano (1979) represen
tou cerca de 4% do montante de divisas. 

As transformações ocorridas no panorama energético internacional, du
rante os anos setenta, ensejaram a adoção de múltiplas e sucessivas medidas 
por parte de diversos governos para atenuar os efeitos da crise do petróleo 
sobre as respectivas economias nacionais. 

No caso brasileiro, a fixação da diretriz de diminuição da dependência 
externa no campo energético vem conduzindo a uma nova angulação do pa
norama de diversos segmentos da economia e, ainda, ao exame do setor flo
restal do ponto de vista de sua contribuição potencial à geração de energia. 

As excepcionais condições de desenvolvimento da biomassa florestal em 
nosso País, aliadas à capacidade de incorporação de terras, cujo uso não con
flita com a agricultura voltada para a produção de alimentos, colocaram em 
primeiro-plano a conveniência de mobilização do setor, no esforço de reajus
tamento da economia às dificuldades de importação de energia. 

A utilização da madeira, sob a forma de lenha, carvão vegetal, ou ainda 
o uso combinado de óleo e finos de carvão é, a curto prazo, a mais importante 
alternativa de substituição de óleo combustível. Este derivado, que representa 
cerca de 30% do consumo __ de petróleo~ é o que tem maior possibilidade de 
substituição, tendo em vista as condições de sua utilização no processo indus
trial e o fato de que esta substituição vegetal já apresenta preços competitivos. 

Por outro lado, ainda que em um prazo maior, também a obtenção do 
âlcool a partir da madeira coloca-se como importante alternativa, conforme 
foi definido pelo governo quando da criação da COALBRA, empresa de eco
nomia mista responsável pela operação deste processo. O progresso tecnoló
gico da operação industrial de álcool da madeira tornará viável a substituição 
da gasolina. 

Diante disso, será necessário que as florestas riaturais sejam utilizadas 
dentro de um manejo racional e sustentado, sem o que haverá danos ambien
tais de vulto. 

Sabemos que o reflorestamento no Brasil é, e continuará sendo por al
gum tempo, atividade complementar ao manejo de florestas nativas. Torna_-se 
premente sensibilizar o Pais para o fato de ser a floresta um recurso natural 
renovável, que pode ser utilizado mediante manejo_ racional. 

Assim, a implementação de programas e projetes de reflorestamento, in
cluindo as técnicas agrosilviculturais, pode aumentar significativamente a 
produção de alimentos humanos e animais e de matêria-prima madeireira 
para a indústria e para geração de energia. 

Para fazer face a essa realidade e a novos desafios, essa administração es
tá consciente de que é necessário reformular o modelo florestal brasileiro, 
vinculando-o a um contexto de maior abrangência e complexidade. ~preciso 
atender a crescente demanda de madeira para os programas de celulose e pa
pel, siderurgia e madeira processada. Simultaneamente, é preciso tambêm in
verter a tendência histórica da participação declinante da biomassa vegetal no 
balanço energético. _ 

Temos a humildade de reconhecer que esta grandiosa tarefa extrapola os 
instrumentos e recursos que ora o IBDF dispõe para realizá-la a contento. 
Portanto, entendemos ser igualmente impositivo ã rees-truturação e o fortale
cimento do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, órgão respon
sável pela reformulação, orientação, coordenação e execução da politica flo-

restai do País, de modo a tOrnã-10 O serviço florestal do Brasil em seu sensu la~ 
to. 

Desde a criação do IBDF, a partir da junção do antigo Departamento de 
Recursos Naturais Renováveis, do Instituto Nacional do Mate e do _Instituto 
Nacional do Pinho, têm sido realizados intensos esforços de desenvolvimento 
institucional, embora insuficientes para a dimensão da problemática que lhe 
cabe abarcar no momento. 

A relevância das ações que são esperadas do IBDF requer um permanen
te aperfeiçoamento de seus níveis técnicos, condição para que possa coorde
nar a contento o processo_de decisões em sua área. Est_a, tem-se caracterizado 
pela continuada expansão quantitativa e_ qualitativa, cOm o surgimento de 
novas empresas e agências governamentais e pela diversificação de possibili
dades de integração entre interesses empresariais e objetivos de governo. 

Na explicitação de sua política, c·- l-terá ao Instituto_a_formulação de um 
programa florestal nacional destinado a captar e direcionar a dinâmica den~ 
tro da qual se desenvolverão as atividades florestais, indicar metas setoriais e 
regionais e mensurar os impactos resultantes desta ação. 

A montagem desse programa não prescindirá da consulta às entidades 
envolvidas no sistema, à iniciativa privada, à comunidade técnico-científica e 
aos poderes constituídos, para que possamos definir uma programação con
creta e detalhada, incapaz de gerar expectativas deSvinculadas das exigências 
e possibilidades atuais. Através do apoio de outros segmentos governamen
tais, buscar-se-á uma completa estruturação das áreas prioritárias para reflo
restamento, com indicações de alternativas de utilização da madeira, de ca
nais de acesso e comercialização de insumos e produtos bãsicos e de fixação 
do homem ao campo - aí incluída a interiorização das condições de saúde e 
educação. 

Assim, o estabelecimento de uma programação por regiões florestais, 
que não implique em incertezas e instabilidades, a manutenção da atualização 
dos custos dos projetes- à época das liberações e a normalidade do fluxo fi
nanceiro do órgão gestor dos incentivos, para os executores, serão fatores que 
ensejarão a adoção de medidas práticas tendentes à verificação da produtivi
dade alcançada, como instrumentos de_ valo~izaçào da eficiência técnica
empresarial. 

Ilustres Senadores, após esta introdução genérica da problemática flores~ 
tal brasileira, passaremos a discorrer a respeito das programações que vêm 
sendo desenvolvidas pela Autarquia, acrescentando comentários ao texto, 
quando o assunto merecer maiores detalhamentos. 

Apresentarei aos Srs. mais ou menos compatizado, as diferentes áreas de 
atuação do IBDF, e os programas que vêm sendo desenvolvidos. 

O primeiro deles diz respeito ao 
Sensoriamento remoto e Inventário Florestal 
Para que possamos planejar corretamente o setor florestal, obviamente, 

faz-se necessário que tenhamos um conhecimento perfeito de nossa cobertura 
florestal. E o controle, fiscalização, e avaliação periódica da cobertura flores
tal brasileira não são tarefas das mais fáceis, tendo em vista as dimensões con
tinentais do território brasileiro. 

Consciente, porém, da necessidade imperiosa de desenvolver uma políti
ca florestal dinâmica, adequada à realidade brasileira, o IBDF, em meados de 
1977, assinou convênio com o Instituto de Pesquisas Espaciais- INPE, ór
gão vinculado ao CNPq, com a finalidade de testar a aplicabilidade do uso de 
imagens multiespectrais e rilultitemporais do satélite Landsat, através de pro
cessos visuais e automáticos de interpretação, para fins de avaliação da cober
tura florestal do nosso território, mediante a implementaç~o de um projeto 
conjunto, IBDF f!NPE, desdobrado em três subprojetos - Desmatamento, 
Reflorestamento e Parques Nacionais. 

O subprojeto Desmatamento, teve por objetivo mapear as alterações 
ocorridas na cobertura florestal natural do Território Federal de Rondônia 
(área-teste), sendo que, da mesma forma, o subprojeto reflorestamento restou 
as potencialidades dos dados Landsat no mapeamento de florestas plantadas, 
especialmente as de Pinus spp. e Eucalyptus spp., através de computador e por 
processo visual, de uma área com 776,4 mil hectares no Estado de São Paulo. 
Simultaneamente, através do subprojeto Parques Nacionais, mapeou-se os 
recursos florestais, geológicos e geomorfológicos, mediante interpretação vi
sual de imagens MSS Landsat, do Parque Nacional da Amazônia, localizado 
no Estado do Pará. 

Uma vez testada e comprovada a aplicabilidade, efetividade e operacio~ 
nalidade das técnicas de sensoriamente remoto~ para anâlise e avaliação dos 
recursos florestais brasileiros, através das imagens geradas pelo sistema 
Landsat, resolveu o IBDF, ampliar-, em 1979, a área de atuação dos subproje
tos iniciais, dando-lhes abrangência nacional, mediante a criação do ••Progra
ma de Monitoramento da Cobertura Florestal do Brasil", subordinando-o 
técnica e administrativamente ao Departamento de Pesquisas do IBDF. 

Com a implementação do_ "Programa de Monitoramento da Cobertura 
Florestal do Brasil", o subprojeto Desmatarncnto, antes limitado ao Terri-
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tório Federal de Rondônia, foi ampliado para a ârea de toda a Amazônia LeM 
gal (506 milhões de hectares) e, jâ em 1980, cobrirá integralmente a área terri
torial do Brasil. O subprojeto Reflorestamento, por sua vez, foi rediinensio
nado, cobrindo a totalidade do Estado de Mato Grosso do Sul, através do 
mapeamento dos projetas de reflorestamento implantados, prosseguindo em 
sua faixa de atuação, agora nas demais unidades federativas. Finalmente, o 
subprojeto Parques Nacionais hoje cobre toda a área do Parque Nacional da 
Amazónia e os 2LParques Nacionais do IBDF, de forma integrada. 

Para a consecução de seus objetivos, o Programa de Monitoramento da 
Cobertura Florestal do Brasil dispõe, atualmente, de uma equipe técnica 
composta por 16 Engenheiros florestais, com treinamento especializado em 
sensoriamente remoto florestal, distribuídos nos escritórios central e regio
nais do IBDF. Vale aqui ressaltar que o treinamento a que foram submetidos 
esses técnicos -compreendeu a teoria e a prática das modernas técnicas de sen
soriamente remoto, abrangendo o campo da aplicação florestal nos seto~~s 
de fitogeografia, manejo, inventário, polÍtica e legislação florestal, 
possibilitando-lhes, com esses conhecimentos, a -elaboração de trabalhos da 
mais alta precisão. · ____ _ 

Através de convênios, de cooperação técnica, na área -de Sensoriamente 
remoto, colaboram executivamente com o Programa a Universidade Federal 
de Santa Maria, RS, que ainda em 1980 mapeará-os desmatamentos e reflo
restamentos realizados nos Estados do Rio Grallde do Sul e Santa Catarina; a 
Universidade Federal do Paraná, que desenvolverá idêntico trabalho naquele 
Estado; a Universidade Federal de Viçosa, MG, que monitorará os reflores
tamentos e a cobertura vegetal de Minas Gerais; e o Projeto Radam
Brasii/DNPM, do MinistériO das Minas e Enei-gia, que prestará sua colabo
ração técnica ao progiama. 

Além desses órgãos de cooperação técnica ao Programa, vale aqui ressal
tar o importante apoio que será prestado, cm futuro próximO, pelo Instituto 
Florestal do Estado de São Paulo, que procederá o levantarrento daquela 
unidade federativa; pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento-PNUD, e pela FAO, através do Projeto BRA/78-003, 
lembrando ainda a cooperação financeira procedente dos Programas EspC
ciais do IBDF, através do Polamazônica e Polocentro. 

Gostaria de apresentar aos SenhoreS alguns re~ultados iniciais do Pro
grama de Monitoramento: 

O Projeto Desmatamento, em sua etapa inicial, concluída em fins de 
1979, mapeou todas as áreas da Amazônia brasileirã. onde ocorreram alte
rações da cobertura florestal natural. Foram determinadas, então, ~adas as 
áreas consideradas críticas quantõ a-o desmatamento. A partir do corrente 
ano, as atividades se concentrarão nessaS áreas ·crfticas, procurandoMse-fazer 
um estudo detalhado da sua evolução, quanto ao uso da terra, bem como da 
utilização que esteja sendo dada aos recursos florestais -objeto de desmataM 
mento. 

No mapeamento inicial da Amazônia Legal, cuja área totaliza 506 mi
lhões de hectares, constatou·se que 7,7 milhões de hectares_ de. cobertura veg~ 
tal já haviam sido alteradOs pelo homem, ou sej.:: 1,55% da área total. 

Considerando~se somente a Affiazônia geográfiCa, com umi área de 35.5 
milhões de hectares, compreendendo os Estados do Amaz:vnas, Parâ, Acre~ e 
os Territórios do Amapá, Roraima e Rondônia, a área u'"' floresta tropir.:al 
densa alterada foi de 3,11-milhões de hectares, q-ue correspondem a 0,87% de 
toda a ãrea. Tomãrtdo-se por base somente a área ocupada por floresta tropi~ 
cal densa que totaliza 280 milhões de hectãres, o índice ê de I, I 1%. 

Finalmente, é importante salientar a taxa de avanço das alterações na cow 
bertura florestal natural entre os períodos de 1975 e 1978, por Estado da Few 
deraçâo. -

No Território Feâeral do Amapá, o incremento foi de 12%, que corresw 
ponde a 0,122% da área do território; no Estado do Pará, 159,36% equivalen
te a 1.828%; território Federal de Roraima, 161,36% correspondente a 0,059% 
; Estado do Maranhão,l49,39% correspondendo a 2,84%; Goiás, 193,35% 
equivalendo a 3,6%; Acre, 111,45% que correspondem a 1,615%; Territór!o 
Federal de Rondônia, 243,98%, corresp6ridCndo a 1,818%; Mato Gro~so, 
180,07% ou seja 3,218% da área total do estado e, finalmente, Amazonas, 
129,08%, isto é, 0,114% da área total. 

O Projeto Reflorestamento, durante o ano de 1979, mapeou, através de 
interpretação automática e visual, de dados Landsat, ~odos os P!Ojetos de re
florestamentos existentes no Estado de Mato Grosso do Sul, situados basica
mente no eixo Campo Grande-Três Lagoas. Foi efetuado um mapeamento 
detalhado, a nível de propriedade florestal, utilizando-se, para isso, intenso 
trabalho de campo completando com sobrevôosa. baixa aititu_de. AtraVés des
sa metodologia, foi possível determinar os problemas existentes nos projetas 
de reflorestamento, implantados no Estado de Mito Grosso do Sul, tais 
como falhas nos povoamentos, alterações no cronograma de atividades no 
que concerne ao plantio e outros. 

O Projeto Parques Nacionais mapeou, durante o ano de 1979, além da 
cobertura florestal do Parque Nacional da Amazônia, todos os aspectos geo
lógicos e geomorfológicos do Parque, em sua área total que compreende I mi
lhão de hectares. Utilizou-se, para o detalhamento do mapeamento, além de 
intenso trabalho de campo, sobrevôos a baixa altitude. Os mapas produzidos 
são de grande importância para o acompanhamento da dinâmica dos planos 
de manejo do Parque. 

Os dados elaborados pelo Programa de Monitoramento da Cobertura 
Florestal do Brasil são da maior relevância para o desenvolvimento de uma 
política de Governo, voltada para os aspectos conservacionistas e preserva
cionistas. uma vez que proporcionam uma visão global, clara, concisa e pe
ri6dica da distribuição espacial das áreas consideradas críticas, quanto à alte
ração da cobertura vegetal, o seu ciclo de evolução, bem como indentifica os 
agentes responsáveis por taiS--alterações. A função fiscalizadora, portanto, ê 
uma das principais atribuições do Programa, através dos subprodutos produ
zidOs, de vez que propiCiará ao fBDF e aos demais órgãos governament~is o 
disCiPiíOamento da ocupação-raciOriãl-dci noSSo território. 

_Outro programa importante que vem sendo desenvolvido pelo IBDF, diz 
respeito ao inventâriõ florestal contínuo. A concessão de benefícios fiscais 
para empreendimentos florestais, a partir de 1965, e as medidas adotadas pelo 
IBDF para o cumprimento da obrigatoriedade da reposição florestal, acarre
taram numa expansão da área reflorestada, porém não ocorrendo nenhum 
controle qualificativo e quantitativo da produção. 

Face a necessidade de obtenção de dados referentes à produção, cresci
mento e rendimento das florestas implantadas com incentivos fiscais efou re
posição obrigatória, criou-se um Sistema Nacional de Avaliação dos Recur
sos Florestais do País - Inventário Florestal Contínuo. de importância fun
damental como elemento direcional da Política Florestal, no planejamento 
individual das empresas florestais e para o próprio planejamento regional do 
Governo. 

Para o desenvolvimen,to do Sistema, foram assinados convênios com di~ 
versas Universidades para a execução do Inventâfío Florestal Contínuo, com 
instalação e medição de p-arcefas permanentes a fim de avaliar o potencial 
madeireiro dos reflorestamentos. 

Já foram assinados convênios corn as Universidades Federais do Paraná, 
Brasília, Mato Grosso, Viçosa e Pernambuco. Neste semestre, serão ainda as
sinados novos· convênios com as Universidades Federais de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul e Pará. Com isSo, todo o Território Nacional será 
inventariado em compatibílização com o Programa de Sensoriamente Re-. 
moto. No Programa de Inventário Florestal estão sendo utilizados recursos 
totais da ordem de Cr$ 45 milhões, que serão suficientes para levantar uma 
área de aproximadamente quatro milhões de hectares. 

Já agora, no início do próximo ano, o IBDF deverá inciar, também, o le-. 
vantamento e a avaliação sistemática dos recursos naturais renováveis do 
País, no que diz respeito às florestas nativas, compatibilizando assim o levan
tarilento das florestas plantadas com uma perfeita avaliação, principalmente 
ao CentroMSul da nossa disponibilidade da floresta nativa, avaliação essa ex
tremamente importante no momento em que há uma demanda muito grande 
por madeira para substituição do óleo combustível na Região Centro-Sul do 
País. 

No que diz respeito especificamente à fiscalização da flora e fauna, 
cumpre-nos informar aos senhores que o IBDF vem desenvolvendo esforços 
para melhorar este setor, que, reconhecemos, diante da imensidão Continental 
do território brasileiro, não tem tido a eficáci.a que se desejaria. Não podemos 
deixar de reconhecer, neste ponto, a nossa falta de condições e de recursos 
para realizar um trabalho realmente eficaz. 

Em vista disso, O IBDF vem firmando convênios com os governos esta
duais e prefeitUras municipais, dando-lhes recursos para ex<?rcer uma flScali
zação efetiva e competêricia para aplicar o Código Florestal. No corrente 
exercício, o IBDF repassou aos órgãos_estaduais c: municipais, por conta de 
convênios assinados, recursos superiores a 75 milhões de cruzeiros, para se-
rem aplicados na atividade de fiscalização de flora e fauna. 

Futuramente, esperamos que possa haver uma perfeita integração entre 
o Programa de Sensoriamente Remoto e a fiscalização de terra, proporcio
nando ao IBDF condições de adotar providências imediatas, com vistas a coi
bir abusos que ainda se verificam na exploração da flora e da fauna. 

Passarei, agora, a fazer alguns comentários sobre o Programa de Reflow 
restamento gerenciado pelo IBDF que estâ subdividido no F!SET
Fiorestamertto e Reflorestamento -que é o Fundo Setorial FISET, e no Pro
grama de Reflorestamento de Pequenos e Médios Móveis Rurais, que chama
mos de REPEMIR. 

No que diz respdto ao florestamento e reflorestamento incentivado, gos
taria de apresentar aos ilustres membros desta Comissão um breve histórico 
do Fundo Setorial FISET-Florestamento e Reflorestamento. 
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O reflorestamento sob égide governamental teve início na década de 
1940, através do Instituto Nacional do Pinho, que recebia uma taxa dos con
sumidores de madeira e com esses recursos procedia a plantios florestais. 

Depois de 1964, outra modalidade foi adotada, pararalelamente: os con
sumidores e export&dores de madeira, para dar cumprimento à obrigatorie
dade de reposição, receberam autorização para efetuar-diretamente os reflo
restamentos, ao invés do pagamento da taxa ao INP. 

Em seguida, em 1966, surgiu a política federal de estímulo ao refloresta
mento, através de incentivos fiscais deduzidos do Imposto de Renda. A legis
lação, nesse sentido, se iniCiou cOm a· Lei nll 5.106 ...:.__ de notável eficiência e 
simplicidade. O novo instrumento possuía no entanto, algumas sérfas defi
ciências: 

a) o Governo não detinha um eficiente controle da arrecadação do Im
posto de Renda, uma vez que somente na Declaração do Contribuinte no ano 
seguinte ao ano-base, é que tornava conhecimento das aplicações de incenti
vos fiscais no reflorestamento e do valor pecuniário das mesmas (e que repre
sentava uma dedução do recol_hi_mento); 

b) desde que o Projeto de reflorestamento estivesse formalmente em or
dem, do ponto de vista técnico e jurídiCo, recebi~ _aprovação, sem maiores 
preocupações quanto à sua viabilidade económica ou _enquadramento ç_m 
prioridades governamentais (que, aliás, não haviam sequer sido formuladas); 

c) quanto ao contribuinte do Imposto de Renda e investidor em reflores
tamento, o sistema da Lei nll 5. 106 apresentava grave inconveniente e que 
consistia na necessidade de "colocar o caixa na frente", ou seja, efetuar o de
sembolso num ano e ir receber os valores de volta no ano seguinte. Tal neces
sidade fez com que muitos contribuintes simplesmente renunciassem à prer
rogativa da aplicação dos incentivos. 

Em 1970, foi criado um novo instrumento legal, para a aplicação dos in
centivos no reflorestamento: o Decreto-lei n11 l.l34, que eliminava concomi
tantemente dois dos inconvenientes citados: a ausênCia de controle da arreca
dação e a necessidade de desembolso prévio. 

O siste-ma era simples, desburocratizado, e o IBDF desempenhava ape
nas um papel de fiscal - nada tendo a ver com o aparte de recursos para o 
cronograma financiero dos Projetas. Esses recursQs eram aplicados pelos 
Contribuintes/Investidores diretamente em projetas próprioS (quando pos
suíam urna reflorestadora ou contratavam os serviços de alguma), ou capta
dos pelas reflorestadoras, junto a Contribuintes/Investidores, através de cor
retores pagãndo urna taxa· de captação de 5% (tal per-centual era previsto no 
Projeto). 

A partir de 1974, os objetivos começaram a ser defi~idos com maior pre
cisão, surgindo -prioridades constantes de Programa? específicos, tais como o 
Programa Nacional de Papel e Celulose (Conselho de Desenvolvimento Eco
nôrnico, 04 de dezembro de 1974) e o Plano de Carvao Vegeta.l b~m c_o~q Re
giões Prioritárias para reflorestamento e Distritos Florestais dentro de cujas 
fronteiras os Projetas deviam_ obrigatoriamente ser localizados. 

Essa reformulação veio a consubsU!,nciar-se através do eventO -do 
Decreto-lei n' 1.376, de 12-12-74, que criou os chamados "fundões"-:- fun
dos de Investimento, análogos ao Fundo 157, mas geridos e administrados 
pelo Governo Federal, através de agências de desenvolvimento (JBDF, ~U
DENE, SUDEPE, EMBRATUR) e bancos oficiais (Banco do Brasil, Banco 
Nordeste, etc). 

A justificativa -oficial da reformulação prendia-se a duas alegadas defi
ciências do sistema até então vigente: 

a) a captação de incentivos, por parte das reflorestadoras, estaria preju
dicando o mercado. com o pagamento de taxas de intermediação que iam até 
20% dos valores captados; 

b) existia defasagem entre os valores necessários-para a execução de to
dos os Projetas aprovados e os valores disponíveis de incentivos fiscais a se
rem captados pelas reflorestadoras. 

O sistema dos "Fundões", funciona, em síntese, da seguinte maneira: 
a) no fim do ano-base, as agências de desenvolvimento (IBDF, SUDE

NE, etc.) apresentam ao Ministério a que estão vinculados um orçamento dos 
recursos necessários para dar continuidade aos Projetas em andamento e iní
cio aos novos, e o Ministério leva o assunto à decisão do Conselho de Desen
volvimento Econômico, que estabelecerá o orçamento de cada Fundo (FI
SET, FINO R, FINAM, etc.), dentro do orçamento global dos incentivos fis
cais. 

b) paralelamente essa tramitação, no âmbito da atividade das empresas 
florestais, devem elas apresentar (no caso do reflorestamento) ao IBDF até 
setembro do ano-base cartas-consulta referentes ao~ novos Projetas que pre
tendem executar; 

c) o IBDF, por sua vez, já tendo conhecimento do Orçamento para o se
ter, definido pelo DCE, deverá apreciar e deferir, ou não, ·essas cartas
consulta, até o infcio do ano seguinte; 

d) as reflorestadoras que receberam deferimento integral ou parcial das 
cartas-consulta apresentadas deverão, até julho seguinte, protocolar no IBDF 
os projetaS respectivos (o Instituto tem 180 dias para apreciá-los conclusiva
mente). Normalmente, a informação do resultado é conhecida no fim ·cto ano 
e os Projetas começam a ser executados em janeiro do ano seguinte. 

Do ponto de vista dos contribuintes do IR e Investidores, o funciona
mento é o seguinte: 

a) em sua Declaração de Rendimento, a pessoa jurídica faz, quanto aos 
Incentivos fiscais, sua opção por reflOrc!stameil.to, 17,5% do IR a pagar, na re
gião Centro-Sul, e mais 7,5%, na região Nordeste, recolhendo o IR juntamen-
te com os valores dos Incentivos; · 

b) essa opção e esse recolhimento dão ao Investidor, na regra geral do 
FISET, a condição de cotista do mesmo, representada por um documento de
nominado CI (Certificado de Investimento) a ser reçebido no prazo de um 
ano; 

c) no entanto, caso o Investidor queira vincular-se diretamente a um 
projeto específico (art. 18 do Decreto-lei nll 1.376), deverá escolher uma reflo
restadora que possua pfojéto aprovado ou carta-consulta deferida 
outorgadando-lhe os poderes para utilizar os seus Incentivos em Projeto em 
andamento ou em Projetas novos. Nessa hipótese, a participação de cada in
veStidor, em- cada- Projeto, não poderá ser inferior a 5% do valor global do 
mesmo (relativo a 1 ano de implantação e;· geralmente, 3 anos de manu
tenção). E: claro que o Investidor podetá ter uma reflorestadora a ele vincula
da, destinando à mesma a totalidade de seus Incentivos, para, eventualmente, 
tornãr:.Se deteiitor único de um ou de vários Projetas; 

d) quando houver optado pelo "Projeto próprfo", o Investidor não rece
berá o CI (Certificado de Investimento) comprobatório da condição de cotis
ta do FISET, recebendo, ao inVés, diretarnente do Banco do Brasil, um docu
mento denominado CPR (Certificado de Participação em Reflorestamento). 
Esse Certificado diz respeito a um Projeto específico e atrã.vés dele pode o In
vestidor aferir qual a sua participação, qual o seu quinhão, no condomínio do 
Projeto em referêricía. 

Na prática, o sistema FISET significa a existência concomitante de duas 
modalidades de Projet6:S: 

a) "Projetas abertos", ou aqueles nã_o vinculados diretarnente a Investi
do-res,- mas sim- ao--F-fSFF (que-r-ecebe,-nas-HberaGàe&,-e-C--ert-if'kaào-àe- Par-tid~ 
pação); 

b) "Projetes próprios'\ ou aqueles em que os Investidores se vinculam 
diretame-nte, recebendo, eles próprios, os Certificadós de Participação em Re-
florestamento. _ 

Após 14 anos de funcionamento do-FISET, faz-se premente promover 
uma revisão de seus mecanismos, sobretudo se levarmos em consideração o 
caráter itinerante daS atividades de_r_~florestamento e a importância de sua 
adaptação às características e necessidades regionais do presente momento. 
Consideramos necessário o reexame do FISET, para que possam ser elimina
dos algumas distorções já detectadas e introduzir aperfeiçoamentos impres~ 
cindíveis ao seu funcionamento eficiente: 

Na realidade, esse reajustamento do FISET à conjuntura atual estâ sen
do estudado a nível do Ministério da Agricultura e a nível da SEPLAN. 

Programa de Reflorestamento de Pequenos e Médios Imóveis Rurais -
REPEMIR 

O REPEMIR tem por objetivo fornecer ao pequeno proprietário ruial 
uma fonte de material lenhoso e madeira para as construções rurais; aumen
tar a fonte de matéria-prima para combustível, à disposição das indústrias, e 
preservar as matas nativas ainda existentes nos Estados da Federação. 

O Programa pretende também, com a reposição de essência de rápido 
crescimento, evitar o abate indiscriminado de nossas reservas nativas, atual
mente utiliZadas com geradores de energia e também para construções. São 
objetivos específicos do Programa oferecer aos pequenos e médios produtores 
rurais novas alternativas para as melhorias de suas rendas; promover o au
mento da produtividade da terra; propiciar aos produtores rurais os benefí
cios sociais das florestas; aproveitamento de terras de vocação especificamen
te florestal, e que não estão sendo exploradas; restaurar e preservar as con
dições ecológicas e ambientais com a formação de maciços florestais, e final
mente, a criação de uma consciência florestal. 

Para receber o beneficio do Programa, o Produtor rural deve preencher 
os seguintes requisitos: ser-proprietário rural; possuir área máxima enquadra
da na região como pequena e média propriedade; estar disposto a implantar 
de 0,5 a lO hectares; e ser receptivo às técnicas usadas em reflorestamento. 
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Além das tradicionaís féCflícas silviculturais, o IBDF exige do produtor o 
plantio mínimo de 10%-i:le essências nativas da região. O reflorestamento não 
deve ocorrer em áreas próprias para a agricultura, entretanto, recomenda-se 
que dos I 0% correspondentes às essências nativas; sêmpre que possívef, -sejam 
plantadas ao longo dos rios ou de qualquer curso de âgua ou ainda em forma 
de enriquecimento a vegetação existente. A essência principal a ser explorada 
não pode ser plantada em áreas de preservação permanente, ficando fixado o 
mínimo de 1.800 árvores por hectare para essas essências. As secundárias de
vem ter a quantidade por hectare adequada a cada uma, obrigando_-se a pro
dução de 10% a mais do número de mudas a serem plantadas, a fim de que se
jam utilizadas no replantio. 

Através do Programa de Reflorestamento de Pequenos e Médios Imó
veis Rurais, o IBDF dá um subsidio reajustável de Cr$ 6.000,00, por hectare, 
que é aplicado em produção ou compra de mudas, ajuda de custo e assistên
cia técnica. Os recursos para o programa sãO oriundos do Conselho Nacional 
do Petróleo. 

Na região Sudeste, foram aplicados Cr$ 78,5 milhões, à região Sul fo
ram repassados CrS 60,7 milhões, região Cent'ro-Oeste recebeu Cr$ 49,5 mi
lhões e na região Nordeste foram aplicados Cr$ 27,5 milhões. Dos 52 mil 
hectares plantados até agora pelo REPEMIR, 21 mil se encontram no sul do 
Pais, 12.250 estão no Centro-Oeste, li mil na região SÚdeste e 7.945 nos Esta
dos do Nordeste. 

Neste segundo semestre, os Estados do Nordeste terão uma participação 
maior no Programa, com a assinatura de acordos no valor aproximado de 
CrS 35 milhões, para o reflorestamento de niais de cinco mil hectares, no 
Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, PernambÚco, Piauí, Paraíba e Alagoas. 

Com relação ainda às atividades de reflorestamento, gostaria de fmali
zar, enfatizando aos Senhores que estamos trabalhando no sentido de dar 
continuidade ao processo de consolidação do Setor Florestal, no contexto das 
diretrizes da política ·econômica do Governo do Presidente João Figueiredo. 

Pela sua indiscutível utilidade para o desenvolvimento ecónômicO do 
País, gerando insumo ·pãra a- produção de aço e permitindo a economia de di
visas na importação deste produto e dos componentes destjnados à sua fabri
cação, a indústria siderúrgica a carvão vegetal, o seta r florestal merece espe
cial destaque nas prioridades definidas para a política econômica do governo. 

De outra parte a Nação conhece a elevada importância que se vem ou
torgando à exportação de produtos manufaturados brasileiros, coin vistas à 
abertura de novos mercados consumidores e à agitação das divisas indispen
sáveis à estabilidade do balanço de pagamentos do País. Dois setores são 
marcadamente significativos para se alcançar o objetivo acima: a indústria de 
papel e celulose e a indústria de madeira. 

As necessidades interna e externa previstas, exigem qUe o setor florestal 
brasileiro se encontre devidamente preparado para enfrentar essa demanda, 
contando com uma base de recursos suficientes para evitar que uma crise no 
setor conduza o Pais a uma situação difícil de co'ntorn-ar, jã que ambos os seg
mentos são suscetíveis- de virem a sofrer prejuíz?s em decorrência da falta de 
matéria-prima. Por isso é qUe cerca de 30% dos recursos destinados neste 
exercício para plantios novos visam ao atendiffie"riiO- deSses Setores. 

Também de grande importância reveste o desenvolvimento da fruticultu
ra do País, que hoje se revela capital na ampliação de exportações e na substi
tuição de importações de algumaS eSpécies, e para o qual foram alocados 15% 
dos recursos destinados a novos projetas. 

Tendo em vista o reduzido nível de recursos orçamentários do FISET
Florestamento e Reflorestamento, cujo limite fOi fixãdo em CrS 12,1 ~ilhões 
para o corrente exercício, a área total de reflorestamento aprovada em cartas
consulta, pelo IBDF, experimentou uma redução em torno de 12% com re
lação ao exercício anterior. Em 1979, o totai.iProvado foi de495 mil hectares, 
contra 435 mil hectares, este ano. 

Embora grande parte do êxito das atividades de reflorestamento no País 
seja devido à resposta dada pela iniciativa p-rivada à política de incentivos do 
GOverno, é certo, também, que algumas empresas não têm_alcançado os obje-
tivos e metas definidos em seus projetas. _ 

Este problema que tem, infelizmente, ocorrido quando se pretende am
pliar muito rapidamente o espaço de atuação da iniciativa privada atra:vês de 
incentivos fiscais, scfr"á equacionado pelo Grupo~ de Fiscalização e Auditoria 
- GFAUD, criado no âmbito do IBDF com a finalidade de promover~ em 
carãter permanente, auditoria técnica, jurídica e ç:ontâbil, nas empresas bene~ 
ficiãria:S de incentivos fiscais destinados ao setor florestal. Com isto pretende
mos sanear completamente o setor, separando o joio do trigo. 

Em 1980 conferiu-se a prioridade estabelecida Pelo Conselho de Desen~ 
volvimento Económico- CDE, que determin~U a aplicação de 30% dos re-
cursos do Orçamento Comprometimento FISET na Região da SUDENE. 
Assim, a proposta orçamentária de 1980 Previu- ·a aplicação de 

Cr$ 4.726.000.000,00 nessa região do Pais, valor equivalente a 38,8% do va
lor total do Orçamento proposto. Em relação a aplicação de recurso para 
projetes novos, a_ serem imp~a~ta~os no presente ano, previu-se para a Re
gião da SUDENE a alocação de 51,21% do valor total de implantação de no
vas áreas no País. 

Destes, 31% dos plantios aprovados, estão localizados no Nordeste geoM 
gráficos, e o restante na área da SUDENE de Minas Gerais, que hoje absorve 
75% do reflorestamento realizado no Estado de Minas Gerais. 

Em termos de área em cartas-consulta aprovadas este ano, a distribuição 
por Região foi a seguinte: Norte 17 mifhectaZ.es; Nordeste, 134.870 hectares; 
Centro-Oeste, 66.400 hectares; Sudeste; 149.330 hectares; e Sul, 67.930 hecta
res. A continuidade da polítiCa de incentivos fiscais para o setor vem se refle
tindo na consolidação do segmento empresarial, voltada para as atividades de 
reflorestamento na constante melhoria de produtividade média alcançada e 
na persistente expansão da área de reflorestamentos, fez com que ainda este 
ano se alcançasse a 4 milhões de hectares. 

Gostaria de fazer agora alguns comentários sobr~ a atuação do IBDF na 
Amazônia, e qual é o pensamento da atual direção do IBDF com relação a 
ocupação da Amazônia sob o ponto de vista de uma política florestal maior. 

Amazônia -- --
Uma das preocupações permanentes do_ Governo do Presidente João FiM 

gueiredo e do Ministro Amaury Stábile, conseqUentemente, da Presidência 
da Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF, tem sido a 
Amazônia, região de maior relevância para a consolidação do processo de in~ 
tegração nacional. A sua extensão, seu ambiente ecológico-científico-cultural, 
a importância de sua situação geopolítica, seus recursos hídricos, da flora e 
fauna, fatores, enfim, de toda ordem, implicam a necessidade urgente da for
mulação de política especial que, atendendo aos reclamos preservacionistas e 
conservacionistas, possíbilite, igualmente, o aproveitamento de suas poten
cialidades económicas.-

Essa políticá envolve, certamente, múltiplos aspectos, mas um deles, de 
elevada importância e abrangência, é relativo ao vasto património florestal. 

O Governo Feder~, dada a mªgnitude e complexidade da questão, insti
tuiu ÇJrupo de Trabalho Interministerial, coordenado pelo IBDF destinado a 
estudar e propor medidas para a formulação de uma política florestal para a 
Amazônia brasileira. O Grupo de Trabalho Interministerial foi integrado por 
representantes de vários Ministérios. 

Esse Grupo de Trabalho realizou profundos e amplos estudos sobre a 
questão florestal Am'!zónica e apresentou sugestões que estão sendo aprecia
das pelo Governo Federal, visando a formulação de uma Política Florestal 
para a Região. Essa política, uma vez definida, terá como objetívo maior a 
harmonização entre a utilização das potencialidades económicas de seus re
cursos naturais com a preservação dos ecossistemas existentes na Região. 

O documento encaminhado ao Governo, espelha a filosofia de trabalho 
que o IBDF pretende desenvolver na Amazônia brasileira, de forma perfeita
mente harmónica com os demais órgãos sediados na Região. 

Por esse motivo, darei a V. Ex's algu.g1as linhas mestras que consubstan
ciam esse documento encaminhado à _Presidência da República. 

Tratam, ainda, esses estudos do zoneamento ecológico, fundamental 
para inventariar e avaliar os recursos naturais da Região, bem com.o as defi
nições das Unidades de Proteção e Preservação e das Unidades de Conser
vação, de modo a propiciar as condições básicas para a utilização racional 
dos recursos -naturais existentes na Amazônia bJ;_asileir3. e disciplinar a ocu
pação do espaço amazônico, viabilizando a melhoria do processo de planeja
mento do desenvolvimento regional. 

Serão consideradas nessa programação governamental a demarcação e a 
garantia --do pleno uso pelo índio de suas terras. 

Pretende-se que os fins e os meios da Política Florestal afluam para a 
mesma direção, bus~ando a consecução dos seguintes objetivos gerais: .diviM 
são de setores ecológicos e económicos de ordem florestal e agropecuários; 
implemento e ampliação das Unidades de Proteção e Preservação; criação e 
implantação das Unidades de Conservação; promoção de estudos e pesquisas 
necessários ao melhor desempenho na utilização da flora e fauna; recupe
ração das .terras degradadas; formação de recursos humanos voltados às ati
vidades florestais e agropecuárias e à educação conservacionista. 

Na definição das faixas ecológicas e económicas entende-se que poderão 
ser especificadas as áreas destinadas às Unidades de Proteção e Preservação, 
às de Conservação, às reservas de recursos, às atívidades agropecuãrias e a 
outras atividades produtivas, de acordo com zoneamento ecológico-
econômico. 

De modo a compatibilizar os aspectos econômicos, ecológicos
científicos e cultll:rais, no processo de ocupação, manutenção e uso dos recur
sos florestais da Amazônia, duas linhas constituem o fundamento dos estudos 
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em questão: as Unidades de Proteção e Preservação e as Unidades de Conser
vação. 

Uma vez definidas estas duas grandes linhas básicas e seus objetivos fun~ 
damentais, que em última instância pretendem a garantia da conservação e 
preservação dos recursos da flora e fauna da AmaZóOia~ a política que se bus~ 
ca implantar estabelecerã normas para a utilização das Florestas Nacionais, 
categorias das Unidades de Conservação sobre a qual se fundamenta o pro~ 
cesso de racionalização da exploração florestal industrial da Região. 

As Florestas NacionaJs são concebidas como áreas de uso múltiplo desti
nadas principalmente à produção comercial de madeira e outros produtos. 
Estas Florestas, que são bens públicos inalienãveis, têrtf como característica 
principal possuir bom potencial madeireiro? em termos qualitativos e quantí~ 
ta ti vos 

Quanto à demarcação e exploração comercial das Florestas nacionais, o 
Grupo de Trabalho Interministerial sugeriu que o Governo, através: do Insti~ 
tuto Brasileiro de DesenvolvimCn~o Florestal- IBDF, e mediante Plano Di~ 
reter de Manejo, ficasse incumbido dessa tarefa. Este Plano estabelecerã to~ 
das as normas para a utilização racional da floresta em seus múltiplos usos. 
No que se refere à utilização mad~jreira, o Plano indicarã critérios de corte, 
arrasto, transporte, proteção e administração da floresta. Visará, principal
mente, ~ assegurar a regeneração natural da floresta_ e? se necessário, comple~ 
mentar essa regeneração com o enriquecirri.CntO e plaÕtios de espécies desejá
veis. Com isso, a estrutura básica da floresta e sua característica de recurso 
natural renovável são mantidas. Cuida, também, o aludido trabalho da proi~ 
bição de quaisquer conlrafos 'de concessão ou outros que impliquem na perda 
do controle sobre os recursos da floresta. 

Dentro, ainda, dessa perspectiva, prevê-se a seleção de duas Florestas 
Naturais) urna das quais Serâ a Floresta Nacional de Tapajós, localizada no 
Estado do Pará, para a implementação inicial de projetes florestais de manejo 
racional sustentado, objetivando que os resultados de sua utilização indus
trial possam gerar dados experimentais que venham ajustificãr o desenvolvi
mento de projetes semelhantes em escala de analogia. 

Segundo os estudos que se processam, as empresas privadas que pos
suem reserva florestal própria somente poderão explorá-las através das nor
mas estabelecidas no Plano Diretor de Manejo, o qual definirá os critérios 
técnicos de execução da exploração visando a garantir a perpetuidade da flo
resta, através da sua regeneração e reposição, segundo projeto aprovado pelo 
IBDF, ouvida a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia- SlJ
DAM. A sugestão é no sentido de que o IBDF acompanhe e fiscalize a exe
cução do projeto aprovado. 

A legislação em exame prevê a obrigatoriedade da reposição florestal, a 
qual tem por objetivo propicÜI.{ã. recomposição da floresta explorada? deven
do ser cumprida por todos aqueles que utilizem a madeira como matéria
prima para atividades comerciais ou industriais. No caso das Florestas Na
cionais e das reservas florestais particulares, a serem exploradas mediante a 
execução de Plano Diretor de Manejo, aprovado pelo IBDF e SUDAM, esta 
obrigatoriedade estarã sendo automaticamente satisfeita. 

Além das disposições legais diretamente às Unidades de Proteção e Pre
servação e às Unidades de Conservação, principalmente no que se refere à ex
ploração florestal, foram indicadas medidas paralelas visando a estabelecer 
normas para aqueles componentes a serem considerados no processo de ocu
pação da Amazônia brasileira, que impliquem na remoção da sua cobertura 
vegetal, de modo a garantir o melhor aproveitamento da matéria-prima flo
restal e a minimizar possíveis impactos nos ecossistemas da Região. 

No tocante às empresas de mineração que se instalarem na Região, o 
aludido trabalho contempla a obrigatoriedade de promoverem o refloresta
mento das áreas que ·venham a ser prejudicadas em conseqüência das ope
rações de lavra. 

Ainda segundo estudos existentes, entende-se, ígualmente, que os proje
tas de construção de hidrelétricas deverão conter plano de aproveitamento da 
madeira a ser derrubada, incluindo a existente na área a ser inundada, o qual 
deverá ser aprovado pelo IBDF e SUDAM. Com referência à implantação de 
eixos viários, prevê-se que os órgãos responsáveiS, em cooperação com órgão 
florestal federal competente, realizem estudos visando ao aproveitamento da 
madeira derrubada. 

O exemplo mais concreto dessa decisão de Governo é a usina Hidrelétri· 
ca de Tucuruí, no Estado do Pará, que envolverá o represamento do rio To
cantins, inundando uma superfície de aproximadamente 216.000 hectares. 

O inventário florestal levado a efeito na mencíonada área, revelou que 
cerca de 146.200 hectares possuem cobertura florestal. Não obstante, parte 
desta área encontra-se em região de topografia forte.rriente acidentada, invia
bilizando assim a exploração a nível económico. Desse modo, a ãrea destina
da à exploração madeireira representa 65.511 hectares, demarcadas em 7 (se
te) glebas e 2 (duas) ãreas experimentais. 

No início do presente exercício, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimen
to Florestal promoveu uma licitação, sob a modalidade de concorrência 
pública, objetivando o aproveitament'o niãximo dos- -recursos florestais dis~ 
ponfveis na mencionada ãrea. 

Tendo em vista a complexidade que envolvia a elaboração de propostas 
e, ainda, as solicitações dos interessados, no que diz respeito à dilatação do 
período estabele~ido para apresentação das referidas propostas de habi
tações, o IBDF prorrogou, por duas vezes, o aludido prazo. Não obstante, 
apesar de haver surgido várias manifestações de interesse, as mesmas não se 
configuraram como propostas concretas dentro das condições estipuladas 
Peio edital. Opto-u-se, erltão, por uril novo edital de concoáência pública, ten
do, nesta oportunidade, candidatado-se ao emprendimento a Empresa Agro
pecuária Capemi Indústria e Comércio Ltda, cuja proposta preencheu inte
gralmente todas as formalidades legais. 

No dia 26 do mês próximo passado, no gabir.ete do Ministro de Estado 
da Agricultura- Angelo Amaury Stábile, firmou-se entre o IBDF e a empre
sa vencedora o contrato para explotação dos recursos florestais, 

Nos termos do referido contrato? dentre outras, constituem obrigações 
da Empresa Agropecuária Capemi Indústria e Comércio Llda.: 

a) Derrubada, arraSte, transporte e estocagem da madeira, com a elimi
nação ou remoção integral de todos os refugos oriundos da exrlotação, me
diante o emprego de processos adequadÕs; 

b) Executar o plano de aproveitamento dos resíduos como :io vege-
tal; 

c) Construção de vias de acesso, pontes, campos de po• oficinas, 
acampamentos e todas as instalações necessárias à execução dt 1jeto con
tratual, que não conflitem com a execução das obras e serviços da Usina Hi~ 
drelétrica de Tucuruí. 

Por outro lado, em especial, constituem obrigações do IBDF: 
a) Exercer completa fiscalização de todos os serviços visando a reali

zação do objeto contratual; 

b) Promover um amplo programa de divulgação das espécies madeireiras 
nos mercados nacional e internacional e de apoio à comercialização de pro
dutos madeireiros, bem como classificar as madeiras; 

c) Estabelecer as normas de gerenciamento e a coordenação das diretri~ 
zes gerais para a comercialização dos produtos resultantes das explotações 
madeireiras. 

A contratada já deu início aos trabalhos de aproveitamento dos recursos 
florestais, enquanto o IBDF promove a comercialização e implanta toda 
infra-estrutura de apoio necessário à explotação dos recursos. 

Com base no inventário florestal, foí constatada a existência de 178 es~ 
sências florestais, cuja produção total de madeiras deverá ser em torno de 
5.606.072 m3• Desta forma esta produção madeireira (madeira serrada, lami~ 
nada e compensada), implicará na-geração de vultosas divisas, através da am~ 
pliação da nossa pauta de exportação. Aliás, esses recursos florestais poderão 
render ao Brasil cerca de 1 (um) bilhão de dólares, representando assim um 
subsídio na redução do déficit de nossa balança comercial. Evidentemente, 
vai depender muito de comercialização dessas madeiras. 

O aproveitamento da biomassa vegetal da área do futuro reservatório da 
Usina Hidrelétrica de Tucuruí representa apenas uma primeira etapa do pro~ 
grama de exploração do potencial madeireiro de todas as áreas a serem inun
dadas na Região AmazôníCa em decorrência da implantação do programa hi
drelétrico que estâ sendo posto em prática pelo Governo. 

Tendo em vista a opção energética pelo aproveitamento do potencial hi
drelétrico, estão programadas outras grandes usinas geradoras de eletricidade 
para a Bacia Amazónica, onde será inundada uma superfície de aproximada
mente 12.900m2, conforme discriminação abaixo, segundo previsão da Ele
tronorte: 

- Usina Hidrelétrica de Samuel, no Território Federal de Rondônia-
1.100 km': 

-Usina Hidrelétríca de Balbina, próxima a cidade de Manaus- 3.800 
km 2

• 

'_Usina Hidrelétrica do Tapajós, no Estado do Pará - 2,000 Km2
; 

-Complexo Hidrelétrico de Altamira~Belo Monte, no rio Xingú, tam
bém no Pará- 6.000 Km'. 

Vale lembrar, que a experiência brasileira, e nlesmo internacional, no 
manejo e exploração de florestas tropicais, ~um tanto incipiente. Destarte, ao 
instrumentar-se para enfrentar Tucuruí como primeira etapa para o progra~ 
ma de exploração de todas as. áreas inundáveis na Amazônia, estudando, pro~ 
jetando, implantando e operando uma estrutura para a exploração desses _re~ 
cursos, desde a derrubada até a comercia1ização, o IBDF esta• incorporan
do uma tecnologia vital, para o interesse econômico do País, su~·,rando o im-
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passe permanente de como usufruir o potencia_! económico representado pela 
Floresta Amazónica sem depredã-la. 

Ressalta-se, finalmente, que estes empreendimentos contribuirãO para 
ordenar o processo de utilização dos recursos florestais na Amazônia como 
um todo , concorrendo não apenas para a redução da exploração predatória 
da floresta, mas também para a redução das disparidades regionais, via gew 
ração de emprego e renda na região. 

ParqueS e Reservas 

A atuação do IBDF não se esgota no fomento à produção florestal, 
como insumo ligado à demanda industrial. Esta sua ação apresenta-se tam
bém estreitamente vinculada à necessidade da conservação de nossos ecossis
temas e com relação a este assunto julgamos conveniente fazer uma pequena 
introdução a respeito do que seja Conservação _e Pr:eservação da Natureza, 
uma vez que ainda existem dúvidas quanto o que seja um e outro termo, tão 
correntemente usados hoje em dia. 

Conservação da Natureza deve ser entenqida como_o uso racional dos 
recursos naturais, objetivando uma produção contínua dos renováveis e unla 
maximização de uso dos não renováveis a-rrrn de garantir melhor qualidade 
de vida para as gerações presentes e futuras. Nenhuma nação pode viver sem 
os recursos naturais do Planeta Terra, ou mesmo nenhum homem pode deles 
prescindir. 

Gostaria de abrir um parêntese para uma rápida explicação sobre essas 
duas linhas fundamentais que, no entender dadireção do IBDF, terão que 
constituir a orientaçãO para a melhor utilização dos recursos florestais da 
Amazônia. 

Uma das linhas diz respeito ao aproveitamento das madeiras oriundas 
das áreas de grandes projetas públicos, aí incluí~os: as hidrelétricas, l3. abertu
ra de eixos viãrio"S~ os projetes de colonização oficial; além dC:, evidentemente, 
os projetes particulares, como os grandes proj'~tos agrícolas, e os pecuários e, 
também, a colonização particular que começa a ser implantada na Amazônia. 

Então, vejam bem os Srs., essas são o que chamamos de ãreas que estão 
comprometidas para um uso alternativo econô!llico qualquer. Então, neste 
caso, a madeira, necessariamente, precisa ser remOvida para uma utilização 
mais adequada. No caso das hidrelétricas, por exemplo, se não removermos 
essa madeira a floresta será subniersa. Então, esta é uma grande linha voltada 
para a utilização das florestas existentes e comprometidas com esses grandes 
projetes. 

A outra linha, igualmente importante, talvez a médio ou longo prazo 
mais importante do que essa primeira, diz respeito à utilização da floresta tro
pical em si, através de ulna técnica que constitui um princípio básico de enge
nharia florestal, que chamamos de manejo racional sustentado da floresta. A 
principal característica da flÕresta é ser um recurso natural renovável. Infeliz
mente, nós, brasileiros, a exemplo do que ocorr~u com quase todos os países 
industrializados, não estamos dando à floresta um tratamento que vã de en
contro a este seu fundamento básico: ser um recurso natural renovável. Por
tanto, para que tenhamos realmente, para que possamos garantir, a mêdío e 
longo prazo, algumas áreas florestais da Amazónia com um bom potencial 
madeireiro, temos que, paralelamente ao aptove"iramento destas madeiras 
compreendidas nos projetas públicos, temos que, imediatamente - eu diria 
-começar a desenvolver, pelo menos, um ou dois projetas pilotos, mas em 
escala industrial, voltados para essa hipótese do manejo racional sustentado. 
Em outras palavras, temos que testar, na prática, a viabilidade técnica e a 
possibilidade económica de utilizarmos algumas áreas florestais se!ecionadas 
da Amazônia. Então, nossa proposição de política florestal para a Amazônia, 
sob o ponto de vista de aproveitamento racional ~a _ _floresta, essas constituem 
as duas linhas fundamentais. Daí ter-se proposto na inclusão da políticã para 
a Amazônia, a sugestão dç se_ ir:ticiar na Floresta Nacional do Tapajós, para a 
qual já temos todos os estudos técnicos prontos, um projeto piloto em escala 
industrial Voltado para se testar essa hipótese do manejo racional sustenta-lo. 

Essa outra linha, de manejo racional sustentado, é extremamente impor
tante porque vamos, ao-aproVeitar madeiras oriundas das áreas comprometi~ 
das, quer projetas públicos, quer projetas particulares, vamos naturalmente 
abrir um mercado nacional e internacional de grande potencial e de grande 
importância para as madeiras da Amazónia. 

Â medida que se abre um mercado, já que essas madeiras terminarão a 
médio prazo, vinte anoS suponhamos, se paralelamente não desenvolvermos 
uma técnica para manejar1nos certas áreas florestais da Amazônia -seriam 
as florestas naciona"is- vamos, a médio e longo prazo, na realidade, promo
ver uma corrida maior ainda contra a floresta Amazónica. 

Daí, então, a necessidade de, paralelamente à utilização das florestas de 
madeira oriUndas dessas áreas comprometidas, desenvolvermos um ou dois 
projetas pilotos, com tecnologia e knOw how -e, m~is tarde, podermos racio
nalmente utilizar certas áreas florestais da Amazônia, que- eStarão consubs-

tanciadas nas florestas nacionais e em algumas reservas florestais particula
res, dentro do princípio de ser floresta um recurso natural renovável. 

Uma outra linha de atuação do IBDF, extremamente importante, diz 
respeito aos parques nacionais e :reservas biológicas. 

A atuaÇãO do IBDF não se esgota no fomento à produção florestal, 
como insumo ligado à demanda industrial. Esta sua ação apresenta-se, tam
bém, estreitamente vinculada à necessidade da conservação de nossos ecossis
temas e, com relação a este assunto, julgamos conveniente fazer uma pequena 
introdução a respeito do que seja Conservação e Preservação da Natureza, 
uma vez que ainda existem dúvidas quanto o que seja um e outro termo, tão 
correntemente usados hoje em dia. 

Conservação da Natureza deve ser entendida como o uso racional dos 
recursos naturais, objetivando uma produção contínua dos renováveis e uma 
maximização de uso dos não renováveis a fim de garantir melhor qualidade 
de vida para as gerações presentes e futuras. Nenhuma nação pode viver sem 
os recursos naturais do Planeta Terrã, ou mesmo nenhum homem pode deles 
prescindir. Por um dever ético, cabe à nossagúação garantir às gerações vin
douras, no mínimo, as condições ambientais de vida que herdamos. 

A conservação da Natureza, pois, pode ser bem caracterizada pelo uso 
racional dos Recursos Naturais. Entretanto, certos ecossistemas únicos, para 
certas espécies de flora e fauna de impor~ância científica, cultural, educativa 
ou recreativa, para certos sítios geõmorfológicos de rara ocorrência, talvez o 
ideal seja não usar, ou melhor dizendo, obter um benefício indireto desses re~ 
cursos naturais carcteriza a -proteção oU preservação da natureza que, eviden
temente, é parte integrante da Conservação da Natureza. 

A proteção ou preservação de ecossistemas em estadq clímax, ou de 
áreas que englobem vários ecossistemas no seu estado natural e primitivo, 
onde os recursos naturais são passíveis de um uso indireto, sem consumo, é 
basicamente efetuada pelo Poder Público, através de unidades de conser~ 
vação. 

Muitas unidades de conservação com objetivos de manejo existem no 
mundo, como: Parques Nacionais, Reservas Científicas, Monumentos Natu
rais. Essas unidades de conservação da natureza mencionadas são considera
das ··nobres" pois são fundamentais para a preservação de recursos naturais 
renováveis. Entretanto, hã uma série de unidades de conservação comple~ 
mentares, tais como: Reserva Nacional, Estradas Parques, Rios Cênicos e ou
tras. 

No Brasil existem duas categorias de unidades de Conservação, de uso 
indireto dos recursos, são elas: Parques Nacionais e Reservas Biológicas. Po
dem ser estabelecidas nos três níveis: federal, estadual e municipaL E duas de 
uso indireto dos recursos: Florestas Nacionais e Parques de Caça. 

A preservação da fauna é feita, basicamente, através de ãreas reservadas, 
legislação protecionista, educação e divulgação. Sua conservação, atravês de 
manejo adequado. 

Queremos ressaltar a importância da educação para a conservação dos 
recursos naturais, principalmente os renováveis. Acreditamos mesmo que, 
embora outras medidas paralelas devam ser tomadas, só conseguiremos uma 
proteção e conservação da natureza adequadas quando todo brasileiro for fis
cal de si próprio, for consciente da importância dos recursos naturais, e quali
dade e permanência do homem no Planeta Terra. Não julgamos que um ho
mem, ou um grupo de pessoas tenham o direito de tornar certos recursos na
turais em bene(ício próprio, sem levar em consideração o possível prejuízo 
causado a outros que, também, necessitam desses recursos. 

o patrimônio natural de um país é um bem inestimável que deve ser usa
do com parcimônia, racionalmente, e sempre levando-se em conta que esse é 
o mais nobre e útil legado que podemos deixar aos nossos descendentes. Ne
nhuma nação pode ser desenvolvida, rica ou poderosa sem seus recursos naM 
turais. 

A inter-relação solo, água, flora e fauna deve ser sempre respeitada, por
quanto, se eliminarmos ou degradarmos um ,desses elementos, estaremos fa~ 
cilmente procurando um desequilíbrio biológico de conseqiiências imprevisí
veis ou indesejáveis. 

A primeira proposição no Brasil para a c.riação de Parques Nacionais foi 
do Engenheiro André Rebouças,_ em 1.876, que, animado com a criação do 
primeiro Parque Naciollal do mUndo~ Yellowstone- em 1.872, esposou a 
idéia, e propôs -do1s Pim:iUes Nacionais: Ilha do Bananal e Sete Quedas. 

Entretanto, muitas décadas se passaram antes da criação do primeiro 
Parque Nacional do Brasil_- o do Itatiaia em 1937. Seguiram~se os do 
lguaçu e Serra dos Órgãos, em 1.939. 

Após uma espera de mais 20 anos foram criados, em 1959, Aparados da 
Serra, Araguaia e Ubajara. 

Em 1961~ vários Parques Nacionais foram criados, alguns até mesmo em 
um só dia: Emas, Chapada dos Veadeiros, Caparaó, Sete Cidades, São Joa-
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quim; Tijuca, Monte Pascoal, Brasília e ~ete Quedas. Em 1971, Serra da Bo
caina. 

Em 1972, surgiu o Parque Nacional da Serra da Canastra e, em I 974, o 
Parque N acíonal da Amazóni_.a. 

Em 1979, foram Criados os Parques Nacionais da Serra_da Capivara, 
Pico da Neblina, e Pacaãs Novos e, em 1980, foi criado o Parque Nacional do 
Cabo Orange. 

Assim sendo, o Brasil possui hoje cerca de 7.300.000 hectares ein Parques 
Nacionais -e Reservas Biológicas, 0,9% da sua extensão territorial. Destes 
7.300.000 hectares, 5.000.000 de hectares foram criados. no último ano. 

As categorias de manejo de unidades de conservlilção de uso indireto dos 
recursos, que dispomos por lei em nosso Pais, são poucas: Parques Nacionais 
e Reservas Biológícas) e não podem- suprir todos os objetívos nacionaís de 
conservação da natureza. 

Há necessidade de novas categorias, com outros objetivos de manejo de 
que aqueles de um Parque Nacional ou de uma Reserva Biológica. Necessita
mos de Monumentos Naturais, Santuâríos âa Vida Silvestre, Estradas Par
que, Rios Cénicos, Reservas Nacionais, entre outras. Os objetivos fundamen
tais de Manejo de um Parque Nacional são: proteger e preservar unidades im
portantes ou sistemas completos de valores naturais ou culturais; proteger re
cursos genéticos; desenvolver a educação pública, servir para a recreação 
pública e servir para as atividades de investigação e outras afins de índole 
cientifica. De urna reserva Biológica os objetivos de manejo são o de proteger 
e preservar os valores científicos, -proporcionar oportunidades para a edu
cação, investigação científica e reduzir ao mínimo aS pertlll:-bações ~cológicas. 

As Reservas Florestais ou Reservas de Recursos, criadas por lei, estão 
em uma categoria de manejo provisória, até que estudos futuros definam sua 
utilização, podendo evidentemente se tranformarem em qUalquer outra uni
dade de conservação como Parque Nacional, Reserva Biológica, Santuári_o de 
Vida Silvestre, ou simplesmente usar-se a área para agricultura, pecuária ou 
ser definida como uma área florestal ou, ainda, Floresta Nacional. 

A{ém da lacuna de Parques Nacionais ou Área_s Protegidas em ecossiste
mas que requerem preservação ou conservação, o mais grave problema com 
que nos defrontamos no sistema atual é a falta de condições financeiras para 
a regularização fundiária dos Parques Nacionais e Reservas Biológicas, já 
criados por lei. 

Devo dizer aos Srs. que este é um problema extremamente graves. Desses 
parques nacionais criados, tem o IBDF problemas sérios com a questão fun
diária para_a qual necessitamos de recursos:específicos, recursos esses que to
dos os anos são solicitadQ_s e não são obtidos do Governo Federal. 

Embora, graças à tenacidade, capacidade e viSãO -de técnicos .e autorida
des do setor, tenhamos conseguido vitórias significativas c-omo, por exemplo, 
a completa desocupação do Parque Nacional do lguaçu que possuía 680 pos
seiros, invasores e proprietários, em 1968, e hoje encontra-se totalmente de 
posse do governo, em alguns Parques Nacionais a ·situação é crítiCa. 

No que se refere a estudos para o manejo dos Parques Nacionais já exis
tentes, muito temos conseguido nos últimos quatro anos. Foram efetuadas a 
aerofotogrametria e a cartografia de dezesseis Parques Nacionais, quinze Pla
nos de Manejo estão terminados, dois planos de interpretação prontos e mais 
oito previstos para 1981. Meus senhores, há quatro anos o IBDF não possuía 
qualquer condição de efetuar esses trabalhos. Hoje, graças aq convênio fir
mado entre essa atutarquia e a Fundação Brasileira para a Conservação da 
Natureza, contamos com uma excelente equipe técnica multidisciplinar para 
a execução desses projetes. Oitõ monografias de Parques Nacionais foram 
publicadas, temos o primeiro livro no Brasil sobre nossos Parques Nacionais, 
em colaboração com o governo espanhol. 

Os Parques Nacionais sãó conSiderados verdadeiros bancos genéticos 
que a ciência poderâ utiliz"ar para sempre. Contribuem para a educação do 
homem através de seus programas interpr~tativos-.e à recraçãõ pelo lazer sa
dio que oferecem no conta to sempre desejável: homem e natureza. Podem ga
rantir a perpetuidade de espécies da fauna e flora, pi'ótegêrtf·rec-ursos hídricos, 
interferem em mícroclimas. 

A nossa meta, com relação a_ Parques Nacionais, é atingir uma área, nos 
próximos quatro anos~ de 18,5 milhões de hectares na Amazônia e de cinco 
milhões de hectares no resto do País, o que nos daria um completo sistema de 
Parques Nacionais. Muitos estudos nos indicam esta necessidade e já estamos 
propondo a criação de novas áreas de Parques Nacionais. 

Temos nos baseado em indicar as âreas na Amazônia consideradas no 
trabalho: "Uma Anâlise de Prioridades em Conscrrvaç_ão da Natureza na 
Amazônia"- PRODEPEF-PNUDJFAO/BRA-45- Série Técnica n• 8. 

Entretanto, estamos ainda efetuando muitos estudos, com critérios 
cie-ntíficos, para que nosso País venha a ter um sistema de Unidade de ConM 
_servação que, realmente, possa cobrir a imensa variedade de ecossistemas, ga
rantindo sua preservação em benefício do povo brasileiro e da humanidade 
em geral. 

Pesquisa Florestal 
No campo da pesquisa estamos desenvolvendo importantes trabalhos 

com vistas a obter uma melhor produtividade de nossas plantações, manten
do um completo levantamento da cobertura floi'estal e realizando estudos e 
pesquisas sobre o comportamento de diversas espécies faunísticas, a fim de 
permitir melhores condições de proteção e manejo. 

As Jiossas atividades de_ pesquisa, estão sendo desenvolvidas através do 
Programa Integrado de Pesquisa FlorestallBDF/Iniciativa PrivadajUniver
sidade(EMBRAPA. 

Este programa foi criado em decorrência da Portaria Normativa 
O!}lf79/IBDFjDR que prevê a instalação de projetos de pesquisa florestal, 
estabelecidas as prioridades_ para cada região geográfica, de modo a atender 
ao pleno desenvolvimento do setor florestal. 

A pesquisa florestal poderá ser executada pelo IBDF, por Instituições de 
Pesquisa e Universidades, através de convêníos, contratos ou ajustes com o 
IBDF, ou pela própria empresa refloreSfãdOra com aprovação do IBDF. 

As linhas de pesquisa com prioridades de aprovação por parte do Depar
tamento de Pesquisa do IBDF, conforme a Portaria Normativa nl' 007 do Ins
tituto, de 19-9-79, são; 

I. Melhoramento e Produção de Sementes; 
2. Aspectos Silviculturais e TecnológicoS da Floresta para fins energéti

cos; 

3. Pesquisas relativas ao manejo de fauna silvestre em florestas planta
das. 

Foram analisados 28 projetas de pesquisa apresentados pelas Empresas 
reflorestadoras, que optaram para execução direta da pesquisa florestal, sen
do aprovados até a presente data 15 projetas. Encontram-se em fase de assi
natura os respectivos contratos, envolvendo o montante de dezesseis milhões 
de cruzeiros. 

Para o desenvolvimento do Programa, através da Universidade e Insti
tuições de Pesquis_a, foram c_elebrados os seguintes convênios: 

I - IBDF /Universidade Federal de Viçosa 
Objetivo - Possibilitar o aprimoramento -educacional da Universidade, 

especialmente os do curso de Engenharia Florestal, na área de Pesquisa Flo
restaL 

Valor- CrS 500.000,00. 
II- IBDF/Universidade Federal de Santa Maria 
Objetivo- Efetuar um plano de ordenamento na Flora de Passo Fundo, 

que possibilite atingir uma produção em regime sustentado dentro do âmbito 
empresarial. A co_nfecção do plano de ordenamento exigirá pesquisas nas se
guintes âreas: Silvicult!J.ra, Ecolo_gia Florestal, Dendometria, Inventário Flo
restal, Manejo Florestal e Tecnologia de Produtos Florestais. 

Valor -Cr$ 1.200.000,00. 
II! - IBDF /Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais-IPEF. 
Objetivo- Desenvolver pesquisas sobre práticas Silviculturais para ore-

florestamento no Nordeste. 

Valor - Cr$ 1.800.000,00: 
Ainda na parte de Pesquisá, quero anunciar aos senhores que, segunda~ 

feira passada, assinamos com o Presidente da EMBRAPA uma portaria con
junta, com o propósito de sistematizar a aplicação dos incentivos fiscais ao 
florestamento ·e reflorestamento em pesquisa florestal. Assím, os recursos 
destinados à pesquisa serão aplicados em atividades de experimentação con
substanciadas no Programa Nacional de Pesquisa Florestal, criado através de 
convênío anterior entre IBDF e EMBRAPA~ 

Com este acordo, o Programa Nacional· de Pesquisa Florestal é respon
sável pela promoção e execução de atividades no campo da ciência florestal e 
produtos florestais, visando eliminar a repetição desnecessária de experimen
tos, com a conseqiiente fragmentação de recursos técnicos, humanos e finan
ceiros. A partir de agora, a pesquisa florestal em todo o pais deverá ser en
quadrada nas prioridades definidas pelo Programa Nacional de Pesquisa Flo
restal. 

Podemos, ainda, apresentar aos senhores os resultados alcançados até 
agora pelo Programa Nacional de Pesquisa Florestal do Convênio EM BRA
PA/IBDF. Os 361 experimentos em andamento do Programa Nacional de 
Pesquisa Florestal da EMBRAPAJIBDF permitem -prever uma efetiva con
tribuição para resolver problemas florestais do Brasil, auxiliando a economia 
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nacional. Ê a seguinte a distribuição dos ensaios instalados nas diferente$_re
giões do País: 

Região Em Execução Ensaios em 
Em 1978 1979/1980 

Norte 12 55 
Nordeste 14 49 
Centro-Oeste 123 164 
Centro-Sul 63 103 

Total 212 361 

No Nordeste, destaca-se a demonstração da viabilidade da ativídac;!e_flo
restal do semi-árido através do u_s_o de espécies(prOcedências indicadas para 
as suas características edafo-climática:s- e--da adoção de técnicas de plantio 
adequadas à região. Estiffia-se que povoamentos homogéneos poderão elevar 
a produtividade de madeira da caatinga de 15m3/ha para 60m3/ha para fins 
energéticos e Outros LiSos. A altura média alcançada, a um ano de idade, pelo 
Eucalyptus exserta, Leucaena !eucocephafa e Eucalyptus camaldu!ensis que 
apresentavam 2,8m, 3,4m e 2,_6m, respectivamente, com sobrevivência supe
riores a 98%, evidenciam a potencialidade dessas espécies para o semí-árido 
do Nordeste. A superioridade do método de plantio em covas profundas em 
relação a covas e sulcos rasos foi também_ demonstrada_ pela EMBRA
PA/IBDF em termos de sobrevi vencia e crescime;nto. 

No CPATSA, por exemplo, amplia-se a rede experimental visando a 
identificação de espécies e procedências potenciais pa-ni a atividade florestal 
na região árida, s·emi-ái"ída e subúmida do Nordeste brasileiro. _Para 1980/81 
ensaios de manejo e experimentos com cinqUenta e 'duas novas espécies e pro
cedências passam a integr.âr a programação. Esses: trabalhos assumem ainda 
maior importancia face a nova política de ampliar a aplicação de incentivos 
fiscais para o reflorestamento na Região Nordeste, que em l979j80 corres
ponderam a 51% dos recursos totais do FISET. 

Na Amazônia, constatou-se as possibilidades_silvicuiJtJrais dojacarandá
da-baia ( Dalbergia nigra}, espécie que fornece uma da~ m~deiras ~omei'_ciais 
maís valiosas do mundo. Foram estudadas e definidas as_metodologias para a 
utilizaÇão do Freijó ( Cordia goeldiana), e-SpéCie natiVa de alto valor comercial, 
na regeneração de florestas degradadas na Amazônia. Em relação ao proble
ma da exploração da floresta Amazónica, através do seu manejo sustentado, 
obtiveram-se importantes informações sobre a sua viabilidade técnico
económica. Assim, pesquisa conduzida em mata de terra firme, permitiu sele
cionar método económico de exploração mecanizada da madeira que possibi
lita condições-para a regeneração natural da floresta. O custo ~otal da fase 
corte, derruba, arraste, carregamento e transporte correspondeu a Cr$ 
20l,00m3 de madeira com transporte até a distância de 70 km. 

O principal problema para a utilização racional da floresta Amazónica 
em bases conservacionistcis é-a heterogeneidade da mata, em termos de núme
ro de espécies, diversidade de idades e dimensões. A uti_Iização -~conômica em 
bases conservacionistas requer a transformação da floresta em povoamentos 
com menor número de essências florestais e menos heterogéneos quanto às 
idades e dimensões. Entretanto, issO deve ser feito de forma a assegurar a re
generação das espécies sem alterações ecológicas irtdesejãveis. 

A pesquisa florestal DA EMBRAPA/IBDF na Amazônia é atualmente 
desenvolvida a partir do CP A TU; UEPAE de Manaus e UEPAT de Porto 
Velho. 

Tendo em vista a problemática da região, aS següii1tes alternativas estão 
sendo estudadas pela EM BRAPA/IBDF: 

- Manejo sustentado da floresta natural; _ 
- A implantação de povoamentos consorciados, destinados a fornecer 

produtos florestais, foriagens e alimentos, tendo a árvore corno elemento de 
estrutura básica. Correspóride a linha de pesquisa denominada Agrossilvicul
tura. 

- A formação de povoamentos florestais homogéneos em áreas degra
dadas. 

Na RegiãO Centro.:oeste, os esforços voltam-se, principalmente. a pes
quísas relacionadas com produção de sementes melhoradas e material genéti
co básico para programas de melhoramento. Dessa forma, implantarn~se 
populações-base. bancos clonais e testes de progênie de Pinus, ampliando-se 
ainda a rede experimental de testes de espécies e procedências tropicais desse 
gênero. Aspectos de agrossilvicultura são estudados na r~gião de cerrados 
atendendo a nova política do IBDF de associar -prOdução de alirnentos com 
reflorestamento. 

Na região Sul-Sudeste deve ser realçada a identificação das melhores 
procedências de Pinus elliottii, Pinus taeda, Araucaria angustifolia (Pinheiro 
do Paraná) e espécies/procedências de eucalipto. Demonstrou-se experimen~ 
talmente a necessidade da sele~ão de mudas de Pinus e/liottii em viveiro, ope
ração que apesar de simples é capaz de proporcionar aumentos volumétricos 
de madeira da ordem de 50% no primeiro período de rotação. O Euca/yptus 
dunnii, uma das espécies mais promissora~ _para a regi~o Sul pela sua alta proN 
dutividade e resistência à geada, tem seu plantio limitado pela dificuldade em 
produzir sementes: Uma método de propagaç_ão vegetativa desenvolvido abre 
no~as perspectivas para o seu cultivo em escala comercial para a fabricação 
de celulose, papel e painéÍs. Foram instaladas populações-base das melhores 
procedências de Pinus taeda e Pinus elliottii, identificadas pela pesquisa da 
EMBRAPA/IBDF, visando ao melhoradas genético-dessas espécies e pro
dução de sementes melhoramendas capazes de conferir- produtividade 20% 
superior à média do Sul do País. Considere-se ainda um destacado subsidio 
da pesquisa florestal da EMBRAPA/IBDF ao País, os resultados relaciona
dos com as possibilidades silviculturais de essências nativas na região Sul. 

Constitui-se importante contribuição ao scto_r florestal brasileiro a de
monstração da menor influ_ênçia do .balanço hídriç:o em relação a outros fato
res climãticos, como elemento restritivo de adaptação de espécies arbóreas 
destinadas ao reflorestamento no País. Este fato, determinado con, base na 
rede de experimentos com espécies/procedências de eucalipto e Pinus, modifi
ca o enfoque do problema da introdução de germoplasma florestal no Brasil. 

No que diz respeito especificamente à pesquisa de fauna, gostaria de enu
merar para os senhores alguns importantes trabalhos já realizados e em de
senvolvimento neste setor: 

- Visando o estudo e proteção do PeixC-boi de água doce foi realizado 
levantamento prelimin-ar no Lago dos Reis, Lago Janauacâ e Aruanã, 
identificando~os como locais de sua ocorrênçia. 

-Vem sendo mantido. e_m Brasília, o Centro de Estudos de Migrações 
de Aves, coordenando, organizando e compilando dados do anilhamento e 
migrações de aves. fornecendo subsídios para estudos pertinentes. 

-Foi iniciado no Nordeste o estudo da avoante (Zenaida auriculata no
ronha), no pombal de Serra Dantas, no Estado do Ceará, onde 2.000 aves fo
ram anilhadas. O estudo objetiva conhecer a rota migratória desta pomba e 
-desta forma melhor protegê-la. 

-Prosseguimento dos estudOs bioec_ológicos da fauna do Pantanal Ma-
togrossense em especial o Cervo-do-Pantanal ( B/asrocerus dichotomus) e 
Onça Pintada ( Phantera onça palustris), objetivan,do a conservação das espé
cie, e jacaré (Caiman crocodilus yacare) e Ca"pivara ( Hydrochoerus hydrochae~ 
ris) visando proteção, manejo e exploração racional. 

-Foram encerradOs os estudos bioecológicos do_Lobo-Guará~ no Par
que Nacional da Serra da Canastra, encontrando-se em fase de elaboração o 
relatório _final com os resultados obtidos das observações e análises feitas com 
urna amostragem de 9 lobos. 

- Teve início a implantação do Centro Experimental para Criação d, 
Animais Nativos de interesse Científico e Econômico-CECAN, em Manaus, 
que destina~se à criação em cativeiro de diyersas espécies de animais silves
tres, objetivando uma ampliação de conhecimento científico da fauna nativa, 
bem coi:no-desenvolvíinento -de "iecnologiá. de criação de animais nativos em 
cativeiro c, em etapa posterior, incentivar a criação de algumas espécies de 
animais silvestres como_ fonte alternativa de alimentos. 

-Como ocapoio financeiro do FINEP e POLAMAZ0NIA vêm sendo 
desenvolvidos, na REBIO Trombetas, pesquisas sobre quelônios da Amazô~ 
nia, principalmente a tartaruga, Pococnemis expansa, com a finalidade de sua 
Pfoteção e futuro manejo econôrhico. 

Este é um dos mais belos tr<;!.balhos, na minha opinião, realizados pelo 
IBDF na Amazônia. Paralelamente, o IBDF acaba de concluir estudos e de
vemos ainda nesta semana, no mais tardar no início da próxima, baixar uma 
portaria normalizando a criação de quelônios no Estado do Amazonas, uma 
das grandes. reivindicações daquele Estado, jã que os quelõnios são de extre, 
ma importância como fonte proteica para as populações rurais. 

Excelentíssimo Senhor Presidente d,a Comissão de Agricultura do Sena
do Federal, Senador Evelâsio Vieira, e ilustres Senadores, queremos reafir
mar que foi com muita honra que recebemos o convite para prestar infor
mações sobre as atividades do Instituto Brasileiro de Desenvolviento Flores
tal. ~peramos ter cumprido a contento esta nossa missão. 

-Agradecendo a Vossas Excelências, Senhor Presidente e Senhores Sena
dores, coloco-me à disposição para prosseguir no exame sincero dos assuntos 
relacionados com os temas sobre .os quais tiVe a oportunidade de discorrer e 
reafirmo o empenho do IBDF em encaminhar a esta Comissão, com toda a 
diligência possível, os esclarecimc;ntos julgados necessãrios sobre matérias de 
sua área de competência. 

Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (Eveiásio Viera) - Com a palavra o Senador 
Aderbal Jurema. 

O SR. ADERBAL JUREMA- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ouvimos 
com atenção a exposição feíta pelo Dr. Mauro da Silva __ Reis, Presidente do 
IBDF. Falhamos alguns momentos porque n6s, Senadores, temos _obrigações 
paralelas de relatar projetas nas comissões que se reúnem na quarta~fe1ra, 
como a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Relações Exte
riores. Mas, Dr. mauro, V. S• na sua exposição demonstrou continuar a linha 
cultural dos Gomes e dos Baima que à frente do JBDF, nos idos de 46 e 50, 
lutavam com dificuldades imensas que, ainda hoje, através da sua exposição 
continuam. Continuam, sobretudo, porque este País, dimensões continentais, 
ainda não se apercebeu que não podemos continuar CQill_ª_quela mentalidade 
dos primeiros navega~dores portugueses que vieram para cã com política ab
solutamente predatória, levan'âo a madeira e as nossas aves. 

Um assunto que me chamou atenção, foi quando V. S• se referiu aos par
ques nacionais. Ora, meu caro Dr. Mauro, conheço alguns parques nacionais, 
porque já fui funciOnário do MiniStério da Agricultura, já fui Diretor do Ser
viço de Informação Agrícola, e já fui Secretário de ministro. De mam:ira que 
conheço alguns parques nacionais, mas do ponto de vista cultural, mas cultu
ra como modo de vida e não como ilustração, deveríamos investir a máximo 
nesses parques nacionais. Ao mesmo tempo, deveríamos abrir também o rela
cionamento dos parques nacionais com outras org'ãniza:çües, porque V. S• 
mesmo assinalou a difuldade de verbas para o problema fundiário, para o 
problema mesmo da manutenção dos parques nacionais. 

A EMBRATUR, por exemplo, que hoje tem no Brasil vârias fontes de 
renda, inclusive da Loteria Esportiva - indago de V. S• se jâ se pensou em 
convênios com a EMBRATUR, para canalizar a rede turística de visita a es
ses parques nacionais, através dessa agência turística:, qu-e é unia indústria 
sem chaminés, todo mundo sabe disso. Ainda ontem eu ouvi nO rádio que o 
Brasil jã está em terceiro ou -quarto lugar em renda turística. Era a exportação 
do café, a soja, e entrava jã o turismo co'mo terceiro oU quarto lugar na con
tribuição da balança de pagamentos. 

Então, nesta hora em que V. S• vem à Comissão _da Agricultura prestar 
um depoimento- e a Comissão e o seu Presidente estão de parabéns por este 
fat_o - V. S• poderia me dizer se, de fato, jâ se penSoU nessa abertura dos par
ques nacionajs _cQm a EM6RATUR? 

E: bem verdade que esse ódio, não sei bem, de serviço no Brasil cria difi
culdades imensas. Ainda ontem eu estava com o Ministró da Educação, Dr. 
Eduardo Portella, e ele mostrava a dificuldade das universidades continua~ 
rem a funcionar como- autarquias. E eu, velho professor universitário, co
nheço esse problema, também, porque lâ no Recife, a "imprensa universitária 
não pode vender as suas obras, porque, se ela fizer não fica com o dinheiro, 
ele vai para o Tesouro Nacional. Então, ela publica as obras e tem que dar de 
graça. São coTSas dessa natureza que, até hoje, nem o Ministro da Desburo
cratização Conseguiu resolver. 

De maneira que eu perguntaria a V. S•: o IBDF, na sua gestão ou nas an
teriores, jâ pensou em firmar convênio cOm a EMBRATUR, no s~ntido de 
canalizar o fluxo turístico brasileiro para os parques nacionais? 

O SR. MAURO SILVA REIS- Sim, estamos em questão atualmente 
com o Dr. Miguel Calassuonno, Presidente da EMBRATUR, no sentido de 
selecionarmos pelo menos alguns parques nacionais, talvez três ou quatro, e 
efetivamente prociuarm-Os implantar esses parques, como parques nacionais 
padrões, porque a verdade é - a Dr• Maria Teresa, Diretora do Departa
mento competente, estâ presente e poderá dizer melhor do que eu - que não 
temos até hoje implantado um parque nacional, como gostáriarnos que fosse, 
por falta de recursos que melhor se aproxima do ídeal seria a Foz do lguaçu, 
mas as deficiências ... Serra dos Orgãos a situação está mais ou ... 

O SR. ADERBAL JUREMA - E a Serra dos Orgãos. 

O SR. MAURO SILVA REIS -Na Serra dos Órgãos a situação estâ 
mais ou menos contornada, mas, ainda, também não se aproxima do ideal. 

Mas, para que possamos canalizar esse turismo que pretendemos para os 
parques, a primeira coisa que deveremos fazer é -dar condição aos parques 
para receber o turista. Estamos em entendimento com a EMBRATUR, a ide
ia foi muitO bem recebida, e pretendemos selecionar alguns parques, como a 
Foz do Iguaçu que hoje é o mais viSitado. Estive, agOia~ recentemente, três 
dias em Mato GrOsso; e pretendemos propor a criação do parque nacional do 
pantanal. Já temos lã uma reserva biológica, e vamos propor a criação do ... 

O SR. ADERBAL JUREMA- Permita-me interrompê-lo rapidamen-
te? 

Essa reserva biológica, acho que deveria ser uma constante em todos os par
ques nacionais, não preservamos apenas os vegetais, mas também a fauna, 
porque é o que dâ o encanto para o turismo. Estive nos Es_tados Unidos e visi-

tei alguns parques nacionais. Vi o encantamento, sobretudo da juventude, das 
crianças americanas em visitar esses pai-ques nacionais. E as crianças brasilei
ras, morando em apartamentos das grandes cidades, não conhecem nem la~ 
gartixa. 

O SR. MAURO SILVA REIS - Então, respondendo a pergunta do 
nobre Seriador, eu diria que sim. Estamos em en~endimento com a EMBRA
TUR e a idéia é exatamente essa que _o senhor mencionou. 

Agora, temos que estudar esse problema da Receita, porque as receitas 
dos parques vão para o orçamento do IBDF. E o orçamento, ainda mais em 
1981, quando teremos um orçamento extremamente rígido, teremos um teto 
máximo de limitação orçamentária, independente de ... 

O SR. ADERBAL JUR.EMA- V. Ex• pensa em transformar o IBDF 
numa empresa, para sairmos dessa burocracia estatal? 

O SR. MAURO SILVA REIS- Então, Senador, essa é realmente a si
tuação, o problema dos parques estâ na dificuldade que temos para com eles e 
as demais categorias incluídas nas unidades de preservação, e diz respeito, ú
nica e exclusivamente, à falta de recursos para a manutenção do parque em si, 
construção da infra-estrutura fisica mínima para receber o turista e, princi
palmente, recursos para resolver o problema fundiãrio. E para dar uma idéia 
ao Senador, precisaríamos hoje -de oito a nove bilhões de cruzeiros para resol
vermos os problemas fundiários dos parques nacionais jã criados. 

A grande dificuldade que temos é que tOdos os anos pede-se recurso es
pecífico para, progressivamente, através de um sistema de critérios que te
mos, podermos contornar esses problemas. Mas esses recursos, infelizmente, 
não têm sido alocados. Na realidade, precisamos de recursos extra
orçamento, porque o do orçamento é mais da manutenção do órgão, e esse 
seria um recurso específico para atender as necessidades. 

O SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Passos Pôrto. 

O SR. PASSOS PORTO- Sr. P,esidente, Sr. Presidente do IBDF, Srs. 
Senadores: 

Ouvimos, com muito apreço, a palavra do Presidente do IBDF e dela 
nos convencemos daquilo que já havíamos firmado a respeito do problema 
florestal brasileiro, de que já temos em equipe, num setor, realmente, com tra
dição cultural, experimental e têcnica no Brasil, aliâs, já assinalada pelo Sena
dor Aderbal Jurema quando falou naqueles pioneiros do antigo Departamen
to Nacional da Produção Vegetal, que fizeram um trabalho inicial muito im
portante e que deram, como contribuição final o Código Florestal, que é urna 
das coisas melhoreS- que temos na Liferatura e no-Direito Brasileiro na área 
rural. 

Sente-se, Sr. Presidente, de iníciO", iSto que foi aqUi levantado e reafirma
do a cada instante, que o problema florestal, que é um problema dos nossos 
dias, da maior importância para o Brasil, nesta hora em que se discute tanto 
ecologia, conservação do meio ambiente, etc, como é sério o problema insti.: 
tucional do IBDF. Quer dizer, está comprovado, pela exposição muito bem 
feita e completa do Presidente, que precisaríamos de ter um órgão de maior 
dimensão. Quem sabe, até, um Ministério para florestas no Brasil, tal a sua 
importância em- todo_s os setores da atividade nacional, desde a biomassa, 
desde o problema da energia, que deve ser controlado por um órgão de maior 
amplitude, como os problemas de preservação e de conservação desses recur
sos naturais, porque alguns são renovãveiis e outros que não o são, e que os 4 
séculos da Históda Brasileira têm sido de predação desses recursos. 

De modo que a minha primeira pergunta - e tenho de ser rãpido, devi
do o adiantado da hora:--- sería esta:_ Se o Presidente não acha que já está na 
hora de se cogítar no Brasil da criação de um órgão ac.ima do IBDF, que é a 
soma do Departamento Nacional da Produção Vegetal, do antigo Instituto 
Nacional do Pinho etc, num Ministério, a nível ministerial, desvinculado do 
Ministério da Agricultura, e dar-lhe uma dimensão que está a exigir a conjun
tura brasileira? Perguntaria se ele estã de acordo com esta tese. 

O SR. MAURO SILVA REIS- Nobre Senador, este assunto tem sido 
discutido reiteradas vezes. Parece que entre nós há um consenso que sim. O 
problema de recursos naturais renováveis, da utilização adequada e preser~ 
vação, como eu disse anteriormente, é um problema de sobrevivência da hu
manidade. E os benefícios, muitas vezes, são indiretos, eles não são mensurá~ 
veis quantitativamente e são indiretos, diganlos assim, mais de ordem social, 
embora, agora jâ, tenhamos dados com uma série de resultados de ordem 
mais quantificável, que seria mais de aspeCto -econômico. 

Mas o IBDF, então, de um lado, trata do desenvolvimento, caracteriza
do pelo uso adequado dos recursos naturais renováveis e, de outro, da preser
vação desses mesmos recursos naturais renová veis, como eu disse anterior
mente. Então, ele é um órgão realmente complexo, porque tem que procurar 
harmonizar esses dois aspectos. 
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A estrutura de autarquia, realmente, dâ muito pouca flexibilidade ao ór
gão para desenvolver certas atividades. 

Ela tem a vantagem de conceder ao IBDF o poder de polícia. Mas esse 
poder de polícia é, realmerite, ineficaz se, digamos asSiin, o órgãó não dispõe 
dos recursos financeíros e humanos, para fazer cumprir esse poder de polícia 
que, em última ir1Stâneia, seria a fiscalização, principalmente neste País conti
nental. 

Na questão anteriOr, chegou a ser preparada uma proposição concreta, 
sob a forma de anteprojeto, para a transformação do IBDF em empresa, não 
havendo aceitação por parte do Governo. 

Estamos, agora, trabalhando numa restruturaçã-o do: IBDF, e o objetivo 
de acordo com as instruções que temos, seria ci IBDF permanecer como au
tarquia, mas uma autarquTaCom -certas regalias. Uma autarquia, digamos as
sim, especiaL 

Creio que, se realmente algumas facilidades, em termos de regalias, den
tro desse espírito de autarquia especial, se algumas dessas regalias forem con
cedidas ao IBDF, nessa qualidade de autarquia especial, acredito que podere
mos resolver, em grande parte, o problema. Fundamentalmente, é um proble
ma de falta de recursos, e um problema de um sistema rígido, que ê o sistema 
DASP, em tefmOS-de salãrio adequado e, conseqüentemente, contratação de 
pessoal, em termos de flexibilidade de qualifiCaÇão. 

O SR. PASSOS PORTO- Por•,ue acho, Presidente. -;••.•ação do País, 
no setor, gravíssima. 

O SR. MAURO SILVA REIS- Não hlí~dúVída. 
O SR. PASSOS PORTO- Passei agora, pela BR-101- Litoral. A Flo

resta Atlântica estâ se acabando. O que havia de residual na Bahia e no 
Espírito Santo, sehte-se que não hã uma fiscalização efetiva, não há disponi
bilidade de pessoal para isto, talvez. A predação continUa, e--estâ subindo 
para a Amazônia, quei'-dizer, criando o problema para todos nós de vermos a 
Nação perder os seus recursos, sem um reflorestamento também à altura de, 
pelo menos, uma substituição parcial desse patrimônio florestal. 

Teria a lhe fazer, também, outra pergunta, assim muito rãpida, porque 
tive um pensamento de que dentro dessa reforma, talvez, quem saQe{ esse 
novo órgão pudesse abrigar, vamos dizer, um banco florestal, para ser,....o pro
prietário desse património que, ainda, é de terras devolutas, muitas delas, e 
ele ficar todo sob o controle, mesmo, sob a fiscalização de um órgão, tendo 
em vista a devastação que está se fazendo aí, a olhos vistos, e sem ter, vamos 
dizer assim, a responsabilidade de um órgão, ou então criado um banco, que 
seria um banco florestal, seria um banco genético, seria um banco biológico 
porque ele ficariã dentro de todas essas espécies, algumas até em fase de ex
tinção. 

O SR. MAURO SILVA REIS- Creio que, ao longo dessa linha, tería
mos duas alternativas: agilizarmos a criação, institucionalização e efetiva 
posse das chamadas unidades de preservação - aí incluídos os parques na
cionais, reservas biológicas, estações ecológicas; todas as categorias que men
cionei - quer dizer, efetivamente, o mais rápido possível nós definirmos, 
criarmos por lei e ocuparmos, efetivamente, essas diferentes categorias, para
lelamente às florestas nacionais que serão as florestas que deverão ser, no fu
turo, exploradas economicamente, dentro do princípiO de manejo estampado, 
essa seria uma alternativa. A outra, efetivamente, temos que, através de um 
mecanismo - não sei se o banco seria o melhor, devo confessar- garantir
mos essas terras, para que, futuramente, elas possam ser adequadamente uti
lizadas, quer sua transformação nessas categorias de preservação, ou quer um 
outro uso econômico alternativo adequado. 

Mas, o fato é que a fiscalização dessas terras do poder público, e da 
UniãO que aí estão,-piCCisa ser feita.- Porque, se nós não criamos todos esses 
complexos de unidades, nas florestas nacionais, a CU.i'to prazo, e- se paralela
mente, não fiscalizamos, no futuro não vam·os· ga-rantir nada, eln termos de 
ecossistemas naturais. 

O SR. PASSOS PORTO- Queria perguntar ao Sr., rapidamente: Há 
algum convênio, jã, entre o IBDF e a CEMA? Por exemplo, a CEMA está 
criando uma estações ecológicas. 

O SR. MAURO SILVA REIS- Sim. 

O SR. PASSOS PORTO - Essas estações ecológicas teriam algum 
vínculo com o trabalho feito através do IBDF, criando também os seus par
ques nacionais e reservas biológicas? 

O SR. MAURO SILVA REIS- Há convênio entre IBDF e CEMA, e 
hã uma perfeita integraçiio entre o IBDF com a CEMA através da pessoa do 
Dr. Paulo Nogueira Neto. Na realidade, a estação ecológica é tida como uma 
categoria das unidades de preservação. E, na realidade, se nós, como· eu disse 
anteriormente, tivéssemos um IBDF ãgil, amplo, flexível, suas estações ecoló-

gicas deveriam estar dentro do IBDF., ou todas as_outras categorias deveriam 
estar dentro da CEMA. 

Mas, na conjuntura em que nos encontramos, acho que não há inconve
niente nenhum porque, quanto mais unidades criarmos, e com isso garantir
mos a preservação do ecossistema, melhor. Mas se nós, realmente, nos orga~ 
nizarmos, em termos de uma estrutura compatível de IBDF, de poder, efeti
vamente, criar, ocupar e cuidar de todas essas unidades, creio que deveria es
tar, digamos assim, ~entro dessa estrutura que poderá ocorrer no futuro. 

O SR. PASSOS PORTO- Outra pergunta a lhe fazer, e esta mais ou 
menos de natureza técnica. Cumpre observar que o reflorestamento no Brasil, 
quase todo ele, tem sido feito com eucalipto. E sabe o Sr. do perigo que hã na 
monocultura, no reflorestamento. Só eucalipto se planta, hã floresta morta 
que, por sinal, está aquí, ei1chendo essa região de Minas Gerais. 

Quando o Sr. fala da ãrea da SUDENE, nesses projetas de refloresta
mento, fico pensando jâ no campo experimental. Quais as providênCias no 
campo experimental, para que se criem florestas mistas, quer dizer, com a 
participação de outras espécies) inclusive algumas que dêem frutos, para que 
atraiam também pãssaroS, etc. O que hã no setor de reflorestamento de natu
reza técnica, como alternativa, além de pinhos e de eucalipto? 

O SR. MAURO SILVA REIS- A área territorial do Brasil é mais ou 
menos, de 847 milhões de hectares. Ternos, tão-somente, 4 milhões de hecta
res para essa plantagem. Portanto, a área reflocestada, eu diria, é mínima. 
Qualquer cultura homogénea, monocultura, quer seja a soja, por exemplo, 
quer seja o café, quer Seja um milharal, ela' a traz, evidentemente, alguns 
problemas de ordem ecológica. Não há dúvida. Um deles, é a possibilidade de 
ocorrência de pragas e doenças. E outra, em alguns casos, é, a curto prazo, na 
hora em que há substituição, digamos assim, do ecossistema que ocorre por 
uma monocultura, hã naturalmente uma di~persão da fauna que existe na
quela. região. E, muitas vezes, nem existe fauna, como ocorre, por exemplo, 
em várias áreas em que o reflorestamento com eucalipto estâ se implarit.cindo. 

O SR. PASSos· eORTO- Inclusive aqui nesse cerrado, não é nem r 
florestamento, está se florestando. 

O SR. MAURO SILVA REIS- Exatamente. Porque não tinha nem is-
so. 

Então, concluindo o raciocínio, nessas áreas, o que temos observado é 
que, realmente, no momento em que se refloresta o euca/yptus pinus, ou pode
ria ser qualquer outra essência, ém termos de monocultura. Isso ocorre com a 
soja, com 9 milho ou com o café, a fauna tende realmente a se afastar, se é 
que existe fauna riaquela área. Mas, com o tempo, ela tende a voltar e se rea
daptar ao novo ecossistema. 

Então, temos observado isso, e já há uma série de trabalhos interessantes 
nesses reflorestamentos mais antigos, em que está começando haver uma rea
daptação da fauna. 

O SR. PASSOS PORTO- Sim. Mas, eu queria saber se, ao mesmo tem
po, outras essências da região ... 

O SR. MAURO SILVA REIS- Vou chegar ao fundamento da pergun
ta de V. Ex•. 

Estamos procurando agora, paralelamente, ao reflorestamento: primei
ro, quanto aos reflorestadores, a grande maioria, eu diria, jâ estâ participan
do e obedecendo a essa orientação, de manter, ao longo dos córregos, dos 
rios, dos olhos de água da nascente, floresta natíva remanscente. São as flo
restas de proteção. Isto a grande maioria dos reflorestadores jâ o fazem. Al
guns, ainda não. 

Paralelamente, estamos também procurando estimular o reflorestador a 
plantar árvores frutíferas entre um talão de reflorestamentO e outro: 

Agora, com_ relação às pesquisas com essências nativas, por exemplo, o 
angico, jacarandá e outras tipicamente plantas nativas, eu diria que estamos 
ainda, realmente, muito incipientes. Vamos p"rocurar agora- recentemente 
firmamos um convênio com a EMBRAPA- estimular, através do Programa 
Nacional de Pesquisa Florestal urna certa prioridade às pesquisas com essên
cias nativas. Evidentemente, este problema de pesquisa com essência nativa, 
tem que partir do Governo. ~ uma responsabilidade primâria do Governo, 
vamos assim dizer, porque a iniciativa priVada só absorveria depois que tivés
semos uma tecnologia desenvolvida - indicação de semente, tecnologia de 
_germinação de semente, ~ecnología de implantação dessas florestas com es
sência nativa. 

Então. realmente, estamos com uma deficiência muito grande de pres
quisas nessa ãrea de essências nativas. E, fundamentalmente, ê culpa do Go
verno- eu diria- culpa nossa, porque se transmitimos à iniciativa privada 
esses indicativos, essa tecnologia e know-how, evidentemente mostramos que 
é viãvel tecnica e economicamente, o que a iniciativa- privada farâ. 
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No caso dos projetas de reflorestamento, além dos 20% previstos pelo 
Código, para a região Centro·Sul, de florestas riãtivas que precisam ser man
tidas, faz-se ainda urna exigência de preservar mais 10% de florestas nativas, 
nos projetas de reflorestamento. E a grande maioria das empresas ---como 
disse - de alguma maneira farão. 

O SR. PASSOSPúRTO- Sr. Mauro, vou lhe fazer a última indagação, 
porque eu tinha muita coisa para lhe perguntar mas, na impossibilidade, que
ria lhe fazer uma pergunta sobre Jari, que é aquele projeto polêmico que tan
to tem se falado no Brasil e que de uma certa forma, estâ fazendo a implan
tação de dois vegetais, na área. Perguntaria se esSa exploração que estâ sendo 
feita pelo Jari, se estaria fazendo alguma predação no ecossistema do Jari, ou 
se acha que essa exploração com fins, aliâs industriais bons, é a produção de 
celulose, se não haveria nenhuma inconVeniência na introdução dessas duas 
espécies que eslão sendo cultivadas no Projeto Jari? 

O SR. MAURO SILVA REIS- O Projeto Jari, como um todo, é muito 
polêmico. Mas eu o conheço bem, desde 197 I, que foi a primeira vez que fui a 
Jari e, desde então, venho acompanhando a evolução do projeto no que sere
fere ao componente florestal na qualidade técnica, sob o ponto de vista técni
co acho que todos os técnicos e pesquisadores do Brasil tinham a obrigação 
de acompanhar o que eles estão fazendo. 

Começaram a plantar -a gmelina arbórea, que é uma essência de origem 
asiática, depois transportada para a África e, m3:is tarde, para o Brasil. Co
meçaram basicamente com esta e, mais tarde, passaram para pi nus. chamados 
pinus tropicais. pinuS caribea. E a razão de ser dessa mudança deveu-se, pri
meiro, em conhecer-se muito pouco sobre gmelina. A gmelina é uma espécie 
exigente de solo, e os primeiros plantios foram re3.Iizados em solos arenosos 
- digamos assim - inadequados sob o ponto de vista de exigência de nu
trientes para a gmelina. Então, mais tarde, substituíram vál-ios talhões de 
gmelina por pinus. Essa foi a p.rimeira razão da introdução de pinus; e, a se
gunda deveu-se à necessidade da qualidade de fabricação de celulose papel, já 
que o pinus produz uma fibra longa, e eles querem misturar com gmelina para 
ter, assim, ;tma fibra de melhor qualidade. 

Sob ponto de vista técnico, restrito-ao projeto florestal, sem outras cono
tações com o Projeto Jari como um todo, do ponto de vista político, social, 
do ponto de vista estritamente técnico, eu diria cjue i experiência do Jari, em 
termos de Amazônia, em termos de experiência, é válido, e ela deve ser acom
panhada com interesse por todos nós- técnicos, políticos, e homens do Go
verno. É uma experiência, e dela não temos resultados, ainda. Removeu-se a 
floresta tropical para se introduzir uma floresta homogênea. Por quê? Porque 
o objetivo era a celulose papel e esta exige matéria-prima florestal homogê
nea. Daí, então, a razão dessa transformação da floresta heterogênea, nativa 
em floresta homogénea. 

Então, esta é mais ou menos, a minha opinião sobre o Jari. Quanto aos 
efeitos ecológicos é cedo, ainda, para medirmos os impasses ecológicos. Há 
uma série de experimentos em andamento, e uma das maiores preocupações 
reside em o que poderâ ocorrer com a segunda e terceira plantação de gmelina 
porque esta é uma essência que se regenera·a-cada dia, corta-se a base e ela 
brota novamente. Já o caso do pinus, não, é só uma cortação e, depois, tem-se 
que remover e plantar novamente por sementes e mudas. Então não sabemos, 
eles estão começando agora o primeiro corte, e não sabemos o que vai aconte
cer, principalmente com relação ao problema de estoques. Possivelmente, no 
caso de gmelina, vai·se exigir, para a segunda e terceira rotação, a adoção de 
fertilizantes em grande escala, o que poderá, até, talvez inviabilizar o pro)eto. 
Mas isto é, ainda, um questionamento. Quanto a esses aspectos ecológicos 
ambientais creio que ê, ainda, muito cedo para serem medidos. 

Acho que o Projeto Jari, sob o ponto de vista florestal, ê vâlido dentro 
dessa conotação de um experimento. Mas, ele não é válido em termos de uma 
duplicidade para a Amazônia, mesmo porque o capítal investido ali, pratica
mente, será impossível de se conseguir com uma outra empresa. Ele poderá 
ser válido em termos de futuro de Amazônia, se continuarmos como estamos. 
Se não encontrarmos um meio de se utilizar racionalmente a floresta Amazó
nica, o fUturO da Amazônia, a exemplo do que ocorreu no-ocidente da África 
e em países industrializados, será a remoção da floresta tropical e mais tarde 
vamos ter que recompô-la possivelmente com floresta homogénea. 

Então pode ser que, se essas providências que enunciei, anteriormente, 
não forem tomadas, pode ser que a médio e longo prazos essa experiência da 
Jari de transformação da floresta heterogênea em floresta homogénea, por
tanto, geração de know-how e tecnologia em termos de floresta homogênea na 
Amazônia, pode ser até que ela seja perfeitamente válida, dentro dessas pre
missas todas. O ideal, realmente, é que paralelamente a esse experimento -
transformação de flor_esta heterogênea em floresta homogênea- tivéssemos, 
também, alguém desenvolvendo um projeto semelhante quanto à tentativa de 

manejo da própria floresta tropical. Isto ê que seria realmente o ideal, mas 
que, infelizmente, não temos na Amazônia. 

O IBDF, recentemente criou, por portaria, um posto de fiscalização no 
Jari que só não foi instalado porque o assunto está sendo estudado de uma 
maneira global pelo CEBAN, grupo especial onde funciona o Conselho de 
Segurança Nacional. E o que se pretende, e será viabilizado logo, seria uma 
representação do Ministério da Agricultura e de outros Ministérios no Jari. 
E, no caso do Ministério-da Agricultura, teríamos um posto ou escritório do 
IBDF, do INCRA e da SUDECO, principalmente. 

O SR. PASSOS PORTO - Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira) -Com a palavra o Senador Af
fonso C amargo, do Paraná. 

O SR. AFFONSO CAMA ROO- Vou fazer apenas uma pergunta
não de agrônomo, como o Senador Passos Pôrto, mas de engenheiro- sobre 
recursos financeiros, a partir de um dado exposto pelo Sr. que eu queria que 
confirmasse. As áreas para reflorestamento autorizadas, de um ano para ou
tro, tiveram um decréscimo de 15%? 

O SR. MAURO SILVA REIS- De 12%. 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Isso, inclusive, soma algumas infor
mações que tCnho do meu Estado - represento o Paraná, e este pode ser um 
pfoblema, incfusive, da Região Sul - de que os recursos estão cada vez mais 
escassos para o reflorestamento da Região Sul. Não temos este problema- e 
certamente vai levantar o Senador Evandro Carreira, no seu temor do devas
tamento - porque as nossas florestas praticamente não existem mais. _ 

O SR. MAURO SILVA REIS - São de cobertura natural. 

O SR. AFFONSO CAMARGO - lO o nosso problema como grandes 
produtores que fomos de madeira, em virtude dos pinheirais, e todos conhe
cem os problemas da região sul. Então, nos preocupa isto, inclusive, porque 
as reflorestadoras, na medida em que não conseguem manter uma curva as
cendente de reflorestamento, e ainda quando atingem aquela idade em que 
possam começar a comercializar as suas árvores - segundo informações que 
temos também elas entram num problema de fluxo de caixa terrível, porque 
passam a ter deficit permanente, na medida em que não conseguem manter 
um certo nível de reflorestamento. Então, a pergunta ê- a seguinte: como vão 
os recursos, e que proposta o IBDF teria para a Região Sul, na medida em 
que esse recursos escasseiam cada vez mais? 

O SR. MAURO SILVA REIS- Os recursos do FIZET- Incentivo 
Fiscal para o Fundo de Florestamento e Reflorestamento -, pelas infor
mações que temos, tendem a manter para 1981 o mesmo nível de 1980, ou, 
talvez, até decrescer. Acho que há uma decisão do CDE, de que, desses recur
sos de 1981, 40% necessariamento serão canalizados para a área da SUDE
NE. Isso significa que no Sul, como disse, os recursos permanecem os mes
mos e até reduzem. A Região Sul receberá menos incentivos, ainda, em 1981, 
em termos de área aprovada, sob certos aspectos um contra senso porque é 
no Sul, hoje, onde há a maior demanda por madeira, principalmente no caso 
do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde o problema de secado
ras de grãos- como o Sr. sabe melhor do que eu é um problema extramente 
sério, e vem se agravandO dia a dia. Em outras palavras, demanda de madeira 
para suprir os programas tradicionais e, agora, agravado com a demanda de 
madeira para substituir o óleo combustível. Além das populações rurais que 
estavam usando o gâs de cozinha, e agora voltam a utilizar lenha, não sob a 
forma de catação, como antigamente, mas vão à floresta, derrubam-na para 
obter_a madeira. 

O visualizamos é que, gradativamente, a iniciativa privada terá que re
'Correr a recursos próprios para reflorestamento. A atividade de refloresta
mento é, hoje, e compensadora. O custo da madeira, realmente, subiu, de 
modo a possibilitar a inserção da atividade de reflorestamento numa econo
mia de escala. E, ao longo dessa linha, o Governo busca alternativas para a 
iniciativa privada. A primeirã, já Concretizada, diz respeito a uma linha de 
crêdito de cerca de 3 bilhões de cruzeiros- protocolo entre o IBDF e BNDE, 
linha de crédito do BNDE, especificamente, para atender ao setor de floresta
menta e reflorestamento. O fato é auspicioso porque é a primeira vez que o 
setor é contemplado com uma linha de crédito específica. Esse protocolo será 
assinado ainda esta semana, segundo informações que recebi, ontem, do Dr. 
Luiz Sande, Presidente do BNDE. Possibilitará, então, às empresas, princi
palmente àquelas integradas ou verticalizadas, a lançarem mãos dessa linha 
de crédito para suprir a deficiência do FlSET. Este é o mecanismo. 

Outro mecanismo que visualizamos, também, e eu acho perfeitamente 
possível, e o que estâ inserido, evidentemente, dentro dessa problemática glo
bal de recursos do Governo, é obtermos do Banco do Brasil uma linha de cré
dito para reflorestamento, principalmente Para- o Sul. E eu diria - por que 
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não?- uma linha de crédito como hã para a soja, para o-trigo e outros pro
dutos, já que o reflorestamento é uma atividade, hoje, de extrema importân
cia para o Centro-Sul, de ordem econômica, principalmente. 

E, finalmente, estuda-se a possibilidade de ser inserido, num programa 
energético nacional, uma linha específica para a chamada floresta energética. 
Recentemente, o Ministério da Agricultura submeteu à Comissão Nacional 
de Energia um programa sobre a biomassa, englobando a questão- de alta 
questão- de óleos vegetais e aí, também, uma proposição de uma linha para 
a floresta energétícã. o assunto esu.- sendo estudado, não sabemo·s, ainda, 
como seria implementado, mas tudo faz crer que não serã sob a forma de in
centivos, a exemplo do FISET, mas, possivelmente, um fundo rotativo ou 
uma linha de crédito especial. Essa decisão maior que é da Comissão de Ener
gia e o mecanismo a ser apHcado, estão, ainda, po! serem tomados. Então, 
esta é a maneira que nós vemos. Acreditamos, nós, que o FISET, principal
mente para a Região Centro-Sul, tende a terin"íflar. -Há, realmente alguns es
tudos que já estão sendo realizados no âmbito do Governo, prevendo, talvez, 
4 anos para o término do FISET na Região-Centro-Sul, e um reajustamento 
para a Região Nordeste e Região Norte- essas são as alternativas que esta
mos atualizando para o setor. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Evelãsio Vieira)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Evandro Carreira, representante do Amazonas. .,.. 

O SR. EVANDRO CARREIRA- Ilustre Dr. Mauro Reis, eu nce dirijo 
mais ao cientista, ao estudioso, cuja responsabilidade científica há de reorien
tar o IBDF e a própria política imediatista e Consumista ~o Governo, que não 
poderia deixar de ser dentro de um regime capitalista. Mas, a Amazônia, es
pecificamente, que é um grande problema, é o magno problema florestal, ele 
me parece o magno problema do IBDF, ê, exatamente, a Amazônia que se 
coloca numa encruzilhada terrível, exatamente esta, questionando o conceito 
de desenvolvimento e de progresso. Acho que uma tomada de posição, com 
respeito a Amazônia, está a exigir um exame Cdtic6~-Um exame axiológico da 
palavra, do conceito de progresso e de desenvolvimento._Será desenvolvimen
to, será progresso para a Amazônia, esta orienla:ção de aproveitamento ma
dereiro para toras, pranchões, etc.? Não estaria a Amazônia exigindo uma re
visão desse conceito, mesmo dentro do quadro, vamos _dizer, do mercado 
mundial? Qual o melhor mercado do mundo: o de madeira ou de_alimento? t 
a pergunta que faço, iniCialmente, ao ilustre Palestrante: qual o melhor mer~ 
cado do mundo: é o de madeira ou o de comida? 

O SR. MAURO SILVA REIS- Em primeira instância, comida, por
que, sem comida não sobrevivemos. Mas, os doiS se complementam, porque a 
madeira, também, é utilizada pelo homem e, dificilmente, substituída em 
vários tipos de uso. 

o SR. EVANORO CARREIRA- pois não. Mas, há uma prioridade 
para o alimento. 

O SR. MAURO SILVA REIS- É lógico. 

O SR. EVANDRO CARREIRA -por que, então, não encararmos a 
Amazônia como uma grande usina fotossintética de alimento, e afastarmos 
esse conceito de aproveitamento madeireiro, deritro de um pragmatismo eu~ 
ropeu, dentro dessa imitação'? A Amazônia -não seria-muito mais ientável, 
produzindo alimentos para o mundo, concorrendo no mercado mundial com 
alimentos, do que com madeira? Não será a Floresta Amazônica, apenas, 
uma peça da grande usina que não pode ser removida? Será o homem capaz 
de produzir uma usina que não pode ser removida? Será o hom~m capaz de 
produzir uma usina de alimentos mais perfeita do que a Amazônia? 

Acho importante o JBDF começar a questionar, principalmente sob a 
orientação científica de V. S•, que é de alta respeitabilidade. Conheço o seu 
senso crítico e a sua acuidade científica. 

Quero propor nesta oportunidade, esta preocupação para o IBDF. En~ 
carar a Amazônia, afastar por completo o aprOveitamento, a derrubada da 
árvore, mesmo porque V. S• confessou que não se conhece, ainda,·a -técnica 
de manejo racional sustentado para a Amazônia. Está-se esperando, ainda, 
experiências-pilotos para que se conheça isto. Aii1da há necessidade de um es~ 
tudo, de uma pesquisa talvez demorada. Mas, nesta demora, se não radicali· 
zarmos a coisa, em termos de opção para alimentos ou para madeira, vamos 
também depredá-la, como depredamos o resto do Brasíl. E, hoje, ficamos 
chorando, debulhando lágrimas, porque não existe mais madeira, a floresta 
Atlântica está destruída, e o Paraná, etc, etc. 

Já que não conhecemos, por exemplo, iria perguntar a V. S•- mas V. S• 
jâ respondeu- qual a estrutura básica da Floresta Amazônica. Sabemos, V. 
S• acabou de confessar que é plurietereogênia. Ora, se já sabemos disso, a his~ 
tória florestal amazônica jâ registra o deserto di Zona braquentina, já regis
tra que toda monocultura na Amazónia ê critinice aguda. Não_ funciona. A 

multiplicação de pragas, os insultos decorrentes da monocultura são muito 
maiores do que em qualquer outra região do Globo, de difícil controle. 

V. S• acaba de confessar que talvez J ar i Florestal seja obrigada a gastar 
insumos, adubo, para conseguir um plantio de gme/in arborea. 

O SR. MAURO SILVA REIS- isto é uma hipótese. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA- Sim, mas é uma hipótese que estã na 
cara, porque começaram com gmelina e o terreno é arenoso, porque a Ama~ 
zônia é arenosa. A Amazônia não vive do solo, a Floresta Amazônica viVe de 
si mesma, do que ela recicla. Ela é diferente. Foi V. S• quem me ensinou isto. 
Não é do solo, o solo amazónico não existe, é um ou outro bolsãozinho insig
nificante dentro da sua imensidão. Ela vive de um metabolismo ultra-veloz, 
de um feed·hack ultra-veloz. Seus nutrientes- e isto está na sua palestra
estão na própria- floresta, estão até no que a ch~va lixívia da atmosfera. Ela 
recicla. Hoje, já se chegou ao conhecimento de extrametabólicos dentro dessa 
biomassa, dessa estreita camada de húmus, que não conhecemos, não sabe
mos como funciona, mas que atuam como enzimas, como catalizadores, 
como ativadores, como controladores. Nós nã conhecemos nada, absoluta
mente nada. E como é que se pode falar em florestas nacionais de aproveita
mento econômico para a Amazónia? Acho isto uma temeridade, falar que é 
possível separar um talão aqui, um taJão acolá, para se derrubar e remanejar. 
Como, se nós não sabemos? Nós não Conhecemos esse manejo sustentado da 
Amazônia. É exatamente por isto, em decorrência da sua plurieteogeneidade 
e, também, desse metabolismo do seu solo ou desse húmus que ainda é desco
nhecido. Temos microorganismos lá que, talvez, 90% ainda não foram classi
ficados. Além da atuação desse extrametabólicos hoje conhecidos, e que eram 
desconhecidos há dois ou três anos, exudações, excreções de microorganis
mos. Um rnicroorganismo tem uma exudação, excreta uma enzima que nin
guém conhece, mas que a tua até no crescimento da planta, ou ativa o próprio 
metabolismo para uma análise ou uma síhteSe de matéria orgânica para rea
proveitamento, para desdobramento. Então, acho que a sua responsabilidade 
científica, hoje!, na Pfediência do IBD.F, lhe impõe esta tarefa de começar a 
questionar, começar a exigir urila revisão desses conceitos, e a dizer mesmo 
que não é possíVel f<ilar num Zoneamento ecólógico na Amazônia. Segredos 
terríveis. Não sei se V. Sf conhece, mas afirmo aqui, desta tribuna, que o Rio 
Negro, por exemplo, um rio fabuloso, enorme, um dos maiores rios do mun
do, do lado direito da margem direita deste rio não habita um índio. Por quê? 
Todos os ít~.dios do Rio Negro estão na margem esquerda, mas não se sabe 
por quê. P.1r que na margem direita do Rio Negro tem macaco barrigudo, e 
do lado esquerdo não tem? Mas não existe, a não ser que se leve, ele não exis~ 
te. O macaco-prego, por exemplo, existe do lado esquerdo, não existe do lado 
direito. A cotia é parda do lado direito, e a cotia é preta do lado esquerdo. 
Então, esses são os segredos. A Amazônia é uma hidro-estinge. Não é conti~ 
nente, é um arquipélago imenso, é uma polinésia, é uma hidra-esfinge que es~ 
tá pre_cisando ser decifrada, está questionando o homem deste terceiro milé· 
nio, que virá para o terceiro milénio. 

Então, V. S•, com o respeito profundo que merece pela sua cultura 
científica no assunto, pela sua responsabilidade moral, está na obrigação de 
começar a questionar a Amazônia nesses termos, em termos de crítica axioló· 
gica, crítica de conceitos. Não será o futuro da Amazônia uma usina? A pro
teína do peixe, a fauna ictiológica da Amazônia, depende ou não do sustentáw 
cuJo floresta-calor~umidade-rio-chuva? Não serão grandes peças dessa usina? 
A floresta não será uma grande peça dessa usina? A retirada talvez de seis mi~ 
lhões, três milhões de hectares, pode ou não perturbar o encadeamento, o 
equilíbrio biológico da Amazônia? Não seria, por exemplo, uma temeridade a 
construção dessas hidréletricas, inundando seis milhões de hectares? Não ha
veria necessidade de uma revisão? Não poderíamos, por exemplo, ao invés de 
mega-hidrelétricas, fazermos médias ou mínimos, para não ofender tanto, ou 
aproveitarmos até a correnteza dos rios? Como o holandês que construiu uma 
civilização com a correnteza dos ventos. 

Temos na_ Amazônia milhares de pontas d'água correndo, às vezes, nove 
nós por hora, o suficiente para produzir energia em grande quantidade, bas
tando aproveitar sem macaquear. Será um sistema novo. É um problema ape
nas de engenharia, de adaptar uma roda, um moinho, uma técnica. Nós te
mos. Há pouco tempo, um navio foi para o fundo, destruído por uma dessas 
pontas d'água. O navio Dominique. Na ponta d'água do chamado Rebojo do 
Botafogo, perto da cidade de Codajás, no Solimões, um navio de 80 tonela~ 
das, foi engolido por uma ponta d'água dessas. Ele tentou passar por ela, e a 
força da água não deixou, um navio de duzentos e tantos cavalos de força, 
não pôde passar e ela acabou virando o navio. Vejam bem que força extraor
dinária. Por que, então, temos que partir para estes megaprojetos qut> podem 
perturbar o equilíbrio, destruir espécies endêmicas, porque a AJT' ·:,ia- e 
eu aprendi isto também com V. S• não é um ecossistema contíi :Ela é 
um complexo, urna mixórdia. É um misto de muitos ecossistemas que estão 
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entrelaçados, estão em equilíbrio, em relacionamento. Todo aqUele equilíbrio 
hemostático depende, às vezes, de um milhão de hectares, que podemos acer .. 
tar sem querer, porque estamos no escuro. Podemos pegar uma área onde 
tem muito módulo. Ah! Porque tem espêcies, essêhcias comerciáveis de boa 
aceitação no mercado, então, vamos destruir. Vamos fazer manejo racional 
sustentável, aqui. Mas, podemos estar tocando, exatamente, no calcanhar de 
Aquiles da Amazônia. Nós não sabemos. Podemos -destruir, talvez, todo o es .. 
pigão entre o Rio Madeira e ·o Rio Tapajós, o ride estã essa zona aurífera e mi .. 
neralógíca. Pode não acontecer nada mas, talvez. podemos destruir tudo. 
Pode estar lã o elo do equilíbrio, o calcanhar de Aquiles da Amazônia. Então, 
acho, meu ilustre palestrante, que deveríamos, principalmente do IBDF com 
a coragem que sempre o caracterizou, a indepe' · · cia que sempre o caracte
rizou, de dizer francamente que não, que não se pode, nós temos que inventa
riar, temos que estudar a Amazônia, temos que pesquisar a Amazônia. Nós 
não podemos estar tentando. Os pfojetos que jã se 'oS apresentaram são sufi
cientes para nos dizer isto. Temos o recurso dos fungicidas, do biocida, para 
se agir em avião, e saberi10s as conseqUências de_s_ie biocida no metabolismo 
do solo. Sabemos o que ele vai fazer: este biocida, ·quando escorrer, quando 
for !ixiviado para os rios, o que é que vai prOvocar na "fauna? Milhares e mi
lhares de lavras. V. S• me agrada muito quando fala que o IBDF já estã preo
cupado com o Lago dos Reis, o Lago do Janacoacá, do Aruanã, e a criação 
do peixe-boi, a maior riqueza. Nenhum Jacarandã pode se comparar à rique
za de um peixe-boi de 600 quilos. O peixe-boi, um mamífero que se cria den
tro d'água. Então, vamos e-ncontrar a economicidade da Amazónia na sua ca
pacidade protéica, como produtora, corno usina de alimentos. Por que, en
tão, não jogar no mercado um peixe-boi? Ao inVés_ d~::_plantarmos um mogno, 
vamos plantar um peixe-boi dentro d'água, um pirarucu, um tambaqui, peixe 
de sabor inimitável. Isto é o que precisamOS fàzer. 'Esse é o manejo racional 
sustentável da Amazônia. Estâ, exatamente, em torriá-la uma usina produto
ra de alimentos, para dominar o mundo com essa eXplOsão demográfica, que 
é constante e que vai se acentuar a partir do terceirO iríllênio. -

Então, creio que deva ser es~e o enfoque, e sup_erar tudo o que se diga a 
respeito da madeira, nas ãreas já deva'stadas. --

Na pré-amazônia, nessi-esclido pré-amazônico, no beíço da Bacia do 
Maranhão, então, estã certo;·aívamos tentar reconstituir a floresta Amazóni
ca nativa lá. forçando uma homogeneidade para maior rentabilidade, vamos 
tentar. Mas, provocar, ou pensar em dividir, em zonear ecOlogicamente a 
Amazônia, para derrubar mais madeira nos outros espigões, aCbo uma teme
ridade muito grande, e a sua responsabilidade cultural não permitirá que isso 
aconteça. Tenho certeza que V. S•.serã ouvido quanto a este pacote que iber
na, aliãs Já modificado - V. S• sabe disso -o pacote já TO i adulterado a nível 
de Ministério da Agricultura, adulterado dentro dos interesses do capitalismo 
selvagem e predador e me parece que o ilustre antecessor seu agiu com muita 
seriedade, quando se negou a apor a sua assinatura no projeto modificado 
que foi encaminhado à Presidência da República, e, talvez por isto, ele tenha 
perdido a cabeça. Mas não tenha V. S• o medo de perder a cabeça, porque a 
história o julgarã, e esta fase não ser"á eterna. V. S• ~ !nuito jovem, tem muitos 
anos pela frente. Não permita que os interesses mediatistas e consumistas des
se capitalismo selvagem, que quer destruir a Arriaz6riía, que quer dar econo
micidade à Amazônia, dentro do carãter madeireiro, prevaleça. A economici
dade da Amazônia está na sua capacidade de produzir alimentos, e não é só 
do peixe, V. S• sabe disso todas as euforbiácias podem produzir proteíri.as. Se 
os japoneses estão fazendo cte alga-marinha, porque D.ão Pod"éffios fã-zer de lá~ 
tex? Hoje, sabe-se, por exemplo, que pode-se tirar a copaíba da árvore e é die
sel, coloca-se num motor diesel que este funcionará iranqi1ilamente" Com me
lhor rentabilidade. Então, plantemos copaíba mas, isto, dentro do conheci
mento sócio-fitológico da Amazônia que tem que sú inventariado, quer di
zer, da decifração dessa hidroesfinge, qUer dlier, saber como, po_r que é que a 
bananeira se dã bem ao lado da 'pupunheira, a pupllnhelra ao lado_do tucu
mã, o tucumã ao lado do cedro. t. este levantamento, esta sócio-fitologia. 

O SR. PRESIDENTE (Evelâsio Vieira)- Senador Evandro Carreira as 
suas opiniões são brilhantes, mas faríamos um apeto no sentido de que fosse 
mais rãpido. 

O SR. EVANDRO CARREIRA- Vou encerrar. As perguntas que pre
tendia fazer, já foram todas respondidas pelo ilustre conferencista, e só resta
ria uma que não foi abordada. e a tal Portaria n' 130, do IBDF, de 1978, se 
não me engano, no seu art. 49, que proíbe a criação de espécies em extinção 
no cativeiro. Isto me parece uma aberratio leiis. acho isso o apocalipse: a 
Amazônia proibir que alguém crie, em cativeiros, espêcíes extintas! 

O SR. MAURO SILVA REIS- Essa portaria, se não me engano, regu
lamenta, aliás regulamentava, porque agora·estamos jã para assinar uma ou
tra portaria, porque há reivindicação do Estado do Amazonas, regulamenta
va a criação de animais silvestres, pri,ncipalmente ciuelônios em cativeiros. 

Era um pouco complicada, porque exigia uma série de técnicas, e não tínha
mos realmente know~how naquela época, para podermos dar as informações 
que se fazem necessárias àqueles que querem, efetivamente, criar alguns des
ses animais em cativeiro. Estivemos recentemente no Amazonas, e uma das 
grandes reivindicações foi no sentido de que nós alterássemos essa portaria, o 
que já foi feito. A poitaria estã no momento na nossa procuradoria jurídica, e 
eu devo, o mais tardar' ainda esta semana, ou no início da próxima, baixar 
uma nova portaria regulamentando, principalmente, a questão da criação de 
quelônios em cativeiros. Isso vai ser possível, porque já evoluímos um pasSo. 
Hoje, jâ temos um khow-how, ainda incipiente, mas o suficiente- eu diria
para abrirmos um pouco o leque, permitindo que a iniciativa privada passe a 
participar desse esforço. Então, o IBDF vai, inclusive, através da sua Delega
da de Manaus, dar assistência técnica, vai regulamentar a criação de quelô
nios em cativeiro, o e vai propor~Ionar assistência técnica àquele~ que queiram 
partir para essa atividade. Então, realmente, na Portaria 138 hávia algumas 
incongruências, talvez até necessárias àquela época, mas que hoje não _se justi
ficam m8.is, por causa desse avanço que tivemos e.J:t?. termos de khow-how para 
a criação desses animais. -

Nesse aspecto, aquele centro que estamos implantando lã na ãrea da SU
FRAMA, uma área do IBDF dentro do distrito da SUFRAMA, é de extrema 
importância. Vamos começar, agora,jã a tentar criar, artificialmente, seis da
queles animais Silvestres, que são mais piócuradoS pelas populações rurais. 
Perguntaria à Dra. Maria Teresa quais são esses animais? 

A SRA. MARIA TERESA - Veado, jacaré, capivara, paca ... 

O SR. MAURO SILVA REIS- O JBDF está com um trabalho real
mente bom na Amazônia. Ainda muito aquém do que precisa ser feito, mas jâ 
avançamos um pouco, além do trabalho sobre a preservação da tartaruga na 
reserva biológica de Trombetas, que é um dos bons trabalhos que estamos fa
zendo. Começamos com IOO tartarugas, hoje são maís de 8 mil. 

O SR, EV ANDRO CARREIRA - Regozijo-me com essa decisão de 
criarmos os animais silvestres, porque, inegavelmente, era um absurdo não 
haver isto, porque eles já estão vacinados, quer dizer, eles já possuem todas as 
defesas naturais, era só potencializá-las, e não querer introduzir a pata do 
boi. Porque a Amazônia já está ocupada. 

O SR. MAURO SILVA REIS- Mas, havia alguns problemas simples 
mas importante de ordem técnica, como por exerilplo: um sujeito para criar 
uma tartaruga em cativeiro, ele precisa ter - digamos assim - de praia, de 
areia, porque a tartaruga não desova sem areia. E, a areia precisa estar a uma 
certa distância da água. Há alguns pequenos aspectos que são fundamentais 
para o sucesso de alguns desses animais, resultante da própria biologia, e 
ecossistema desses animais para ser suceSso em cativeiro. 

O SR. EVANDRO CARREIRA- Meu ilustre conferencista, eu me 
despeço, ·enfatizando, mais uma vez, que a Amazônia já está ocupada. Outro 
conceito erróneo dessa nossa civilização devoradora e antropófaga, é enten
der que temos que encher a Amazônia de gente, A pata do homem, na Ama
zônia, é prejudicial; assim como a pata do boi. O que tenlos que ter na Ama
zónia é, apenas, um certo número de indivíduos pondO em fUncionamento 
essa usina protéica, e para isto talvez seja preciso, 5, lO, 20 mulhões de pes
soas, mas, o bastante para agilizar essa usiná e potencializá-la. Apenas isso, e 
não correntes migratórias para perpetrar. Muito obrigado. 

O SR. MAURO SILVA REIS -Nobre Senador, evidentemente, já te
mos conversado muito sobre a Amazônia, e o que mais me agrada é conver
sar com V. Ex• sobre os porblemas da Amazônia que é um profundo conhece
dor da região. E. o tempo é escasso mas, gostaria apenas de lembrar uma cai~ 
sa: a ocupação da Amazônia não está sendo feita ainda para a busca da ma
deira em si_. isso é muito importante- a ocupação da Amazônia está sendo 
feita, começou primeiro com os projetes pecuárioS, quer dizer, o objetivo era 
implantar a pecuária, a floresta era uma conseqüência, muitas vezes queima
da. E, agora; estamos na segunda fase que ê a ênfase por produção de alimen~ 
tos, e o Senhor mesmo falou que alimeot é o mais importante para o homem. 

Estive, agora, três dias no Mato Grosso, e se VA Ex• percorreu, como eu, 
ao longo da Cuiabá- Porto Velho e ao longo da Cuiabá- Santarém, deve 
ter vistõ que a entrada que está se proCedendo ê para a implantação de proje
tas agrícolas, principalmente. Evidentemente, Rondônia é um caso diferente, 
porque possui 23 milhões de hectares hoje e, destes 23, hã 14 milhões de hec
tares que são aptos para agricultura intensiva, devido às características de 
solo de manchas de terra roxa. Mas, a grande ocupação da amazônia ainda é 
conseqüência, primeiro, dos projetas pecuários, na primeira etapa, e agora, 
de uma maneira acelerada, o que está ocorrendo de migração, pessoas do Sul 
para o Norte, ê um negócio tremendo, para implantação de projetas agríco
las. Vamos entrar numa outra etapa que será a busca por madeira, infeliz
mente ou felizmente, não sei. 
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Quanto ao problema do manejo da floresta, isto não é bem entendido às 
vezes. Mas, realmen~e a idéia seria o que V. Ex• falou:- fechar a Amazônia, 
muito bem. Mas, isto é impossível, esse regime capitalista, como V. Ex• bem 
disse, é filosoficamente muito bonito, ni.3s, ·na--prátiCa, {i-íffipossível e serâ 
mais difícil, ainda, no futuro. Se não encontrarmos uma maneira de em algu
mas áreas específicas manejarmos ... porquC-inuitas -pessoas não entendeü. o 
que vem a ser manejo. Manejo implica no uso continuo e para sempre da flo
resta, da floresta como um recurso natural renovável. O que não queremos é 
que continue o que vem ocorrendo: que se remova a floresta, às vezes, para 
um uso alternativo e crucificável economicamente, como por exemplo: uma 
agricultura intensiva e, mUitas vezes, simplesmente pelo fato de remover a flo
resta para nada. Assim, esse é um aspecto que, evidentemente, mereceria mui
to diálogo de nossa parte. 

O SR. EVANDRO CARREIRA- Exatamente, Dr. Mauro o que eu 
quero de V. S', é deslocar o eixo de preocupação económica sobre a Amazô
nia que está sobre a madeira, porque já a encOntramos, é deslocar para o ali
mento, para o peixe, por exemplo, para o aproveitamento da feitura das fa
zendas aquáticas, isso o qtie os Srs. estão tentando já no Lago dos Reis. Só o 
Lago dos Reis será Capaz-de abastecer todo o Estado do Amazonas, com pei
xes, só o Lago dos Reis. São sessenta lagos ali dentro quando o rio enche, la
gos com cinco, seis quilómetros de largura e comprimento, propíciOs à cultu
ra. Vamos potencializar isso. É isto que eu digo, meu ilustre palestrante, te
mos que desviar,jâ se encontrou a solução, dentro mesmo do enfoque capita~ 
lista canibalesco, já temos o enfoque, economicidade, não é madeira, é peixe. 
Vamos ganhar mais dinheiro, tem que se dizer ao capitalista J:.'l iaCor que ele 
ganha mais dinheiro fazendo comida através do Tambaqui. Jaraqui, Carbo
dó, do peixe--boi, do que cortando um mogno, é isto. 

O SR. MAURO SILVA REIS- É a questão, também, de uma defi
nição de política maior para a região porque, na realidade, a ocupação da 
Amazônia, no momento, se faz de maneira totalmente indiscriminada. Sabe
mos disso porque estamos indo constantemente à Amazônia, e conhecemos o 
problema in loco, não através de livros. Então, precis.~inos Com urgência de 
uma definição, de uma política florestal maior, que coloque as coisas no seu 
devido lugar, coloque os componentes de cunho econômico no seu devido lu 
gar. E, o IBDF, na realidade, é um órgão que nada mais é do que o executor 
de uma política maior, e essa política não existe. Daí a razão pela qual a ocu
pação se faz de uma maneira indiscriminada e desordenada, sem nenhum dis
ciplinamento. Isto é o que estamos buscando; equacionar essa política. 

O SR. EVANDRO CARREIRA- O te-rmo âa equação é peixe e a per
petração e preservação da floresta. 

O SR. MAURO-SILVA REIS- E, estou certo que os Srs. Congressis
tas haverão de contribuir, definitivamente, para que essa política possa ser fi
xada em parâmetros realmente condizentes com a visão do Congresso Nacio
nal. 

O SR. EVANDRO CARREIRA- Desde que o pacote venha para o 
co-ngresso, para o discUtirmos exaustivamerite. 

O SR. PRESIDENTE (Evelãsio Vieira) --Dr. Mauro, tenho algumas 
perguntas. Desenvolvimento é estado de espfrito, e para termos um bom esta~ 
do de espírito é fundamental termos segurança no Brasil. No futebol, no fute
bol varseano, de Roraima ao Rio Grande do Sul, as normas são seguras, são 
respeitadas. As normas económicas no Brasil não, alteram~se do dia para a 
noite, e cria uma iitsegtirança muito grande a todos aqueles que atuam nesta 
ârea. A irisegurança também prevalece dentro do IBDF. Por quê? Faria ore
gistro: hoje, temos necessidade de reduzir as nossas importações em razão do 
déficit comercial. Importamos muita maçã. O IBDF criou o FISET, o estímu
lo. Surgiram em Santa Catarina projetes de fruticulturas que vieram recupe
rar áreas deprimidas economicamente, como no vale do Rio do Peixe na re
gião dos campos de Lages, mas esses incentivOs estão send_o reduzidos, e em
presas do sul se transferiram ou criaram filiaís ilo Pará para explorar o palmi
to açaí, para exportá-lo, porque tem um mercado extraordinário. Mas, os re
cursos estão se escasseando. Por que essas modificaÇões, também, no IBDF, 
criando uma insegurança para o empresârió qu-e atua nessa área? 

O SR. MAURO SILVA REIS- Essas modificaÇões realmente não são 
do IBDF, são decisões de política maior. Creio que fiz um histórico- falan
do de uma maneira bastante sincera, evidentemente- do que é o FIZETE, a 
sua origem. FIZET, inicialmente, é o fundamento. A filosofia para a criação 
do FIZET foi gerar matéria-prima florestal, objetivando fiáSSíbilitar a inte
gração, a verticalização de empresas de três programas, naquela época priori
tária pelo Governo ~ celulose de papel, carvão vegetal para siderurgia e ma
deira processada. Mais tarde, por injunções, passou o FIZET a incentivar 
frutíferas, sem que nessa política, de que foi uma decisão maior, extra IBDF, 

ficasse definido a que incentivar sobre Õ IBDF. O ímportante internamente a 
definir. Na época, mais para o Sul, jâ Se ímportava, principalmente, muita 
maçã da Argentina, e havia interesse do Governo, como ainda hâ, de estimu
lar o plantio de maçã, aliás o que foi feito com grande sucesso. Hoje, este se
to r desenvolveu muito no Sul e, mai~ tard~. esse incentivo foi amplia~o p~_ra 
outras frutíferas, com abertura de novas áreas prioritárias. E hoje, realmente, 
ifl.Centiva-Se muita coisa. - - -

Muito bem. Epll97_9, uma nova decisdão- uma política maior do CDE 
de canalizar 30, 40, 50% para o Nordeste em 80, 81 e 82, respectivamente. 
Não havendo, conseqíient~ente, aumento no aporte de recursos para o fun~ 
do, já que se verificarmos, vamos v:er que nos 1res ou quatro últimos anos o 
2.porte de recursos foi mais ou menos o mesmo, e a demanda crescente que es
tá havendo por madeira, a última alternativa, foi internamente estabelecer 
prioridade, e pro~reSsfvamente vem-:.:se_ reduzindo -o incentivo para frutíferas 
e, a idéia, possivelmente, é acabar com ele, principalmente no Centro Sul. En
tão, esta instabilidade é gerada, primeiro, por decisões de política maior, e, 
segundo, por problemas única e exclusivamente de falta de recursos_. Geren
cíar, administrar com escassez de rCcursos é bastante difíciL Tem-se que esta
belecer prioridades. Esse ano, por exemplo, foram canalizados 58% dos recur
sos para a região_da SUDENE e 31% par21:_o Nordeste. ConseqUentemente, 
por decisão maior, o Centro-Sul ficoU: -prejuc'icado. 

O S 't. PRESIDENTE (Evelãsio Vieira)- Como vão os estudos para a 
implan· ..~ ;ão da usina para produção de álco' da madeira? 

O SR. MAURO S!L V A REIS - A viabi> ização industrial comercial do 
ãlcool da madeira é da resoonsabilidade da COOBRA. A CO.OBRA concluiu 
os estudos de viab-. de iêcnica e econômica para a implant.tção da primeira 
e, poss;velmente, da segunda usina. Duas ãre~s estão disputando essa priori
dade: < Triângulo Mineiro e Mato Grosso do Sul, o eixo Campo Gl-ande
Três L _;oas, possivelmente. Aliás, o Ministro anunciou, recentemente em 
São Pa o, que a primeira usina serã instalada no Triângulo Mineiro, e vai~se 
fazer um esforço para, paralelamente ou a médio prazo, instalar-se uma se
gunda usina em Mato Grosso do Sul. Isso é o que, digamos assim, temos de 
concreto no momento. 

O SR. PRESIDENTE (Evelâsio Vieira)- No quadro de servidores do 
IBDF temos o agente de defesa florestal. Segundo estou informado, a maioria 
é despr~~arada para a grande missão, para o cumprimento dessa grande res
po_ns~biltdade. Quantas escolas para formação de técnicos de nível superior e, 
pnnc1palmente, de nível intermediário temos no Brasil? 

O SR. MAURO SILVA REIS- Atualmente, estamos com 12 escolas 
de nível superior, no Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Evelãsio Vieira) - E de nível intermediãrio? 

O SR. MAURO SILVA REIS- De nível intermediário, somente duas 
- uma em I r ati e a outra em Florestal, em Mi nas Gerais. 

O SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira)- A Carência ê muito grande. 

O SR. MAURO SILVA REIS- A Carência é muito grande de treina
mento de pessoal de nível médio, e há uma grande reclamação do setor, ou 
uma grande procura, vamos dizer assim, do setor florestal, empresarial, por 
técnicos de nível médio, formados, por exemplo, em técnicas de viveiros, téc
nicas de implantação de florestas e outros tipos de trabalhos intermediários 
especializados. 

O SR. PRESIDENTE (Evelãsio Vieira)- Apenas uma empresa se can
didatou a explorar a madeira na região de Tucuruí. 

O SR. MAURO SILVA REIS- Somente a CAPEM!. 

O SR.-PRESfDENTE (Evelãsio Vieira)- Ela vai ter condições de reti
rar toda aquela madeira no prazo determinado? 

O SR. MAURO SILVA REIS- Na realidade, mencionei que a ãrea a 
ser inundada corresponde a mais ou menos 220 mil hectares, de toda bacia de 
inundação. Mas, hâ, somente, 65 mil hectares de área onde encontramos flo
restas de cunho económico, vamos dizer assim, porque é uma áreajã bastante 
mexida que vem sofrendo uma exploração jã hã vários anos. a responsabili
dade da CAPEM I será, até a inundação total da represa, desenvolver um es
forço para retirar a madeira de valor comercial desses 65 mil hectares. Um 
dos grandes problemas, e é o grande problema, diz respeito ao prazo. Para 
um empreendimento como esse, normalmente, precisaríamos de 6 a 8 anos 
com empresas, talvez duas grandes empresas, jã com know how e tecnologia 
no setor de exploração e transporte de madeira. Não temos nem tecnologia e 
nem know how, e, para nós, o tempo hábil seria mais ou menos de 2 anos, jã 
quedufante 4 meses ão ano não se consegue trabalhar naquela região, por 
problemas de inundaç-do. O tempo é, realmente, muito curto. De modo que, o 
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que se vai fazer é um esfo-rço para retirar o que for põssível, e no tempo viá
vel, quer dizer, atê que a represa seja inundada totalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Evelâsio Vieira)- E por que esse desinteresse de 
empresas nacionais e de empresas estrangeiras? 

O SR. MAURO SILVA REIS- Devido ao que eu disse anteriormente: 
principalmente o tempo extremamente curto para essa operação. Tivemos a 
oportunidade de, visitando o sudeste da Ásia, mais especificamente a Indoné
sia, ver um dos maiores projetas de abate e transporte de madeira tropical do 
mundo, por uma grande multinacional- a Wehousen. Eles estavam retiran
do cerca de um milhão de metros cúbicos por ano, e a rnfra-:.:estrutura que eles 
têm naquela região é um negócio tre-mendo, corri mais de 80 tratares, uma es
trutura portuária maior do que a de Santarém, que V. Ex'- conhece, algumas 
centenas de quilómetros de estradas, e assim por diante. 

Então o problema fundamental é tempo, tecnologia, e know how. 
Mas, o que assustou um pouco alguns grupos que, a princípio, se mos

traram interessados, foi o problema de tempo, aliado a esses outros aspectos, 
além do fato de que a maioria das madeiras existentes na ãreas são desconhe
cidas no mercado. Então, o tempo é importante não só para a exploração, 
mas também para que se possa fazer uma promoção'de mercado adequado e, 
conseqüentemente, colocar essa madeira até mesmo no mercado interno. 

O SR. PRESIDENTE (Evelãsio Vieira)- Com a palavra o nobre Depu· 
tado Federal Pedro Ivo Campos, representante de Santa-Catarina. 

O SR. PEDRO IVO CAMPOS- Sr. Presidente, após o uso da palavra 
por V. Ex• mais em função de uma pergunta feita por V. Ex•, é que tomo a li
berdade de indagar ao ilustre Presidente do IBDF, Dr. Mauro Silva Reis, a 
respeito de um assunto que é !mpõ-ftarite~ até para a pOlítica flO-restal doBra
sil. E: quanto à deficiência de pessoal técnico, que não vemos normalmente 
forma para suprir de pessoal habilitado para o exercíciO de diversas funções 
específicas e especializadas. Entretanto, existe urna legislação que permite aos 
universitár-iOs de todas as âreas praticar estãgios nas diferentes atividades. Te
mos constatado que, em administrações estaduais e muri1CiPaTs~ estudantes de 
nível superior são convocados para prestar serviços em âreas as mais diversas, 
e as experiências são realmente evitosas. Daí uma indagação ao ilustre Presi
dente do IBDF: Considerando as suas próprias declarações da deficiência, da 
falta de pessoal, não seria oportuno o aproveitamento de universitários para 
a prática desse trabalho junto ao TBDF, no setor de orientação e fiscalização 
da política florestal? Com _ _isso não só se supriria a deficiência de pessoal, 
como também se desenvolveria no estudante alguma perspectiva para um tra
balho futuro, ao mesmo tempo que daria a ele a oportunidade de se auto
educar, porque normalmente o nosso estudante sofre deficiências financeiras, 
e esta seria uma oportunidade que o estudante teria para poder desenvolver 
os seus estudos, custeando, pelo próprio trabalho, as despesas decorrentes da 
sua formação. 

O SR. MAURO SILVA REIS- Nobre Deputado Pedro Ivo, a maioria 
das universidades brasileiras, que possuem escola de engenharia florestal, ou 
departamento de engenharia florestal, que oferecem cursos de engenheiro flo
restal, proporciona esse tipo de estãgio. E o IBDF tem-se aliado a essas uni
versidades dentro das limitações evidentemente que dispomos, no sentido de 
propiciar que esses estágios sejã.m realizados nas iriSJ.alações dp IBDF. Acre
dito que devemos, ou devíamos intensificar essa abertura ou possibilidade de 
estágio por parte de universitários, de técnicos de nível médio, nas facilidades 
físicas que o IBDF dispõe. Se isto não é feito é muito exclusivamente por falta 
de recursos, já que nesse caso de estãgio estã envolvlda a questão de bolsa de 
estudo. Mas, dentro dessas limitações, o IBDF tem realizado um trabalho ra
zoãvel com algumas universidades e, também, com outras instituições. Por 
exemplo, temos um convênio com Q Pr_ojet_o Ron_don Srasil. No ano passado, 
vários universitários do PrOjetO Rondon, no Estado do Pará, fizeram um te':" 
vantarnento completo da questão de serrarias, além de ajudarem na fiscali
zação quanto à utilização de recursos da fauna e da florª_. E, agora, eni. janei
ro, teremos nova equipe do Projeto Rondon atuando_ em Rondônia e no Esta
do do Acre. Mas, evidentemente, isso constituí um veículo importante de 
mostrar ao univershãtloarealidade do setor no qual ele. está se especializan
do, porque, muitas vezes, dentro da universidade, o estudante passa a conhe
cer técnicas, quando normalmente, ele tem informações muito teóricas. Essa 
abertura para um estágio, em condições de campo, possibilita ao universi
tário, ou ao técnico de nível médio, uma visão mais realística da problemática 
como ela é de fora, vamos assim dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Eveiãsio Vieira) - Com a palavra o Deputado 
Pedro Correia. Representante de Pernambuco. 

O SR. PEDRO CORREIA- Sr. Presidente,Srs. Congressistas, meu 
caro Presidente do IBDF, V. Ex' _vé, neste instante, que os- problemas que 

acomete este Brasil inteiro, são os mais diversos. Vemos, aqui, agora, a preo
cupação do_ Senador Evandro _Cªrrei_r_a em não reflorestar a Amazônia, 
preocupando-se, principalmente, com a formação de uma usína para alimen
tos. Na nossa região, o Nordeste, hoje, com essa política maior, do conselho 
do Desenvolvimento Econômico, que alocou dentro do FISET 30,40,50% 
para os anos de 80, 81 e 82, mesmo assim ainda, estamos muito aquém daqui
lo que necessitamos para o Nordeste. Todos nós temos conhecimento das di
ficuldades que anigem os nossos irmãos nordestinos, precisamos de chuva, de 
âgua, e precisamos modificar a nossa fauna e o sentido florestal. 

Então, explicando principalmente aos Congressistas do Sul, pela dificul
dade que vêm encontrando seus reflorestadores, em função da exigUidade do 
recurso, nós, no Nordestes, hoje, participamos do reflorestamento com me
nos de 5% . Nestes 4 milhões de hectares, não atingimos 200 mil hectares, e se 
tirássemos a Bahia, por exemplo, do restante do Nordeste, teríamos uma ârea 
mínima, quando precisamos, realmente, de uma área bem maior. Por isso, 
neste instante, como representante, neste Congresso Nacional, do Nordeste, 
aplaudimos esta decisão do CDE e, priricipalmente, o gesto do Presidente do 
IBDF, em ter cumprido aquelas normas, e por ter ultrapassado os limites fi
xados pelo CDE. O Nordeste está reconhecido, mas ainda precisa de mais 
coisas, e neste final de FISET que se prevê para o reflorestamento, nós, no 
Nordeste, precisamos, realmente, de uma quantidade bem maior. Muito obri
gado. 

O SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira) -.Só para esclarecer. Nós do 
Sul, temos grande interesse na drenagem de grandes recursos para o Nordes
te. O que estamos defendendo, é que o bolo de recurso para o IBDF cresça e 
nenhuma região venha a ser prejudicada. 

O SR. MAURO SILVA REIS- E, para isso, espero contar com a cola
boração dos Srs, quando da aprovação do orçamento do_ COE, em fevereiro 
oU março do próximo ano, para o FISET. 

O SR. PRESIDENTE (Evelãsio Vieira)- Dr. Mauro Silva Reis, a Co
missão de Agricultura, do S_enado está satisfeita. O tempo continua à dispo
sição de V. S• para outras considerações, para outras informações que julgar 
necessários. 

O SR. MAURO SILVA REIS -Creio ser oportuno, neste momento, 
apenas, reiterar que o IBDF tem uma responsabilidade e uma missão muito 
grandes, e nobres, em termos do Pais, como eu disse anteriormente. De um 
lado, o desenvolvimento dentro daquele principio de uso adequado, e, de ou
tro, a preservação dos recursos da flora e da fauna. Mas, realmente o órgão, 
no momento- devo reconhecer, e o faço com humildade- o órgão não tem 
a flexibilidade, e não _tem aquelas condições que pr~isa para, efetívamente, 
fazer cumprir as resporisabilidades que lhe são atribuídas por lei. Se olharmos 
o elenco de responsabilidades do IBDF, na lei que o criou, e meditar-mos um 
pouco, vamos ver que o órgão é extremamente importante, e até hoje, devo 
dizer, não teve este reconhecimento, quando se aloca recursos para um orça
mento, como agora, por exemplo, para 1981, onde de um orçamento extre
mamente defidente em l980;vamós ter um aumento percentual em torno de 
55%; em rel~ção a um 1980 já deficiente. E não tem a flexibilidade para pagar 
um sa~ário compatível, e· de contratar aquele elenco de corpo de funcionários, 
desde o mais humilde até o mais graduado, qUe, um órgão desse quilate real-
mente precisa: ----- ~ 

Outro aspecto, também, é que a responsabilidade do IBDF, no que diz 
respeito à questão da flora e fauna, é, por lei, responsabilidade do IBDF, mas 
essa responsabilidade precisa ser diluída. Ela é, em última instância, uma res
ponsabilidade dos governos estaduais, dos governos municipais, e da coletivi
dade, como um todo e_ individualinente. 

Então, isso só pode ser- digamos assim- mostrado através de um tra
balho grande de conscientização educacional. É um problema também de 
educação, de um lado, e, de outro, de uma capacidade do órgão do Governo 
Federal que precisa fiscalizar, em certos casos, eu diria, até em caráter repres
sivo. Estamos, agora apresentando um subsídio ao Ministro da Agricultura, 
no sentido de efetivamente tentarmos fazer cumprir o código, e com sanções 
que este prevê, para que se possa partir também, paralelamente, a um sistema 
educacional de conscientiiação e, em alguns casoS, a um- trabalho repressivo 
em termos de multas e penalidades previstas no Código Florestal. 

Ent_ão, são esses, digamos asSiin, neste final da minha exposição, alguns 
aspectos de caráter filosófico, mas extremarriente importantes, que eu gosta
ria de trazer a esta Comissão. E dizer que contamos com a colaboração dos 
Srs. Parlamentares1 para que o IBDF, dentro dessas proposições que vamos 
fázer, poSsa ter concretizado aquilo que todos almejamos: uma estruturação, 
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organizacional de modo a utilizar o órgão, e melhores condições de recursos, 
conseqüentemente, melhores condições de contratação de pessoal, e de fazer 
cumprir a sua missão. 

Devo dizer também, Sr. Presidente, que estamos abertos, nO IBDF, para 
receber a classe política. A nossa missão é uma niissãO de Governo. Eu, por 
conjuntura, ocupando um cargo no Executivo, unicamente como missão de 
Governo, não tenho outro objetivo senão o de trabalhar pelo setor florestal 
brasileiro. De modo que, nós,julitos, __ tenios uma responsabiliade muito gran
de para com as gerações atuaís e as futuras. E nós, do IBDF- eu na qualida
de de Presidente, e todos os meus diretores- estamos abertos para receber a 
classe política, para dliilogar Com a classe política, e até mesmo para receber 
críticas da classe política. 

Agradeço esta oportunidade, e devo_ dizer aos Srs. mais uma vez, que, 
sempre que necessário, serâ uma satisfação comparecer a e5ta- Comissão, de 
enviar as informações que porventura nos forem solicitadas. Muito obrigado, 
Sr. Presidente. -

O SR. PRESIDENTE (Evelâsio Vieira)- Encerrando, a Presidência ex
pressa agradecimentos ao Dr. Mauro Silva Reis, Presidente do Instituto Bra
sileiro de Desenvolvimento Florestal- IBDF, e expressa, também, os seus 
cumprimentos pelo brilho da palestra, e pelas informações altamente valiosas 
para os membros da Comissão de Agricultura do Senado. Muito obrigado. 

Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 13 horas e 15 minutos.) 

ATA DE COMISSÃO 

COMISSÃO DE AGRICULTURA 

12• REUNIÃO, REALIZADA EM 20 DE NOVEMBRO DE 1980 

Às dez horas do dia vinte de novembro do ano de mil novecentos e oiten
ta, na Sala de reuniões da Ala Senador Nilo CoeJhO;-presentes os Senhores 
Senadores Evelásio Vieira - Presidente, Leite Chaves, Affonso Camargo, 
Passos Pôrto, Jutahy Magalhães, Martins Filhq ~José Lins, reúne~se a Co
missão de Agricultura. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Benedito Canelas e José Richa. 

É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como 
aprovada. 

São apreciados os seguintes projetas: 
Pelo Senhor Senador Affonso Camargo: 
Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n9 32, d.e 1980, que "dis~ 

põe sobre preferên,cia a posseiros na alienação de terras da União". 

Em discussão e votação, é o Parecer aprovado sem restrições. 
Pelo Senhor Senador Passos Pôrto: 
Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n.,.. 64, de 1980, que "au~ 

toriza a alienação, sob forma modal, ao Estado do Pará, do imóvel que men
ciona, situado no Município de Marabá, no Estado do Parâ, e dâ outras pro~ 
vidências". 

Em discussão e votação, é o parecer aprovado sem restrições. 
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião e, para constar, eu, 

Sérgio da Fonseca Braga, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, que, 
lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente. 



230 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Março de 1981 

MESA 

Presidente 

Jarbas Passarinho 

3•-Secretário 

Itamar Franco 

1•-Vice-Presidente 

Passos Pôrto 

2•-Vice-Presidente 

Gilvan Rocha 

4•-Secretário 

Jutahy Magalhães 

Suplentes de Secretários 
1 •-Secretário 

Cunha Lima 
Almir Pinto 

Lenoir Vargas 

Agenor Maria 

Gastão Müller 
2•-Secretârio 

Jorge Kalume 

COMISSCES 

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

211·3488 
211-3489 

A) SERVIÇO DE COMISSCES PERMANENTES 

Chefe: Daniel Reis de Sc:.uzo 
Local: Anexo 11 - Térreo 
Telefones: 211·3490 

211-3491 

COMISSÃO OE AGRICULTURA - (CA) 
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COMPOSIÇÃO 
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2. João Calmon 
3. Almir Pinto 
4. Milton Cabral 

5. Luiz Fernando Freire 
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1. Cunha lima 
2. Tancredo Neves 
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Assistente: Paulo Roberto A. Campos - 211.-3494 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (CDF) 
( 11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: -
Vice-Presidente: Lózaro lklrbo:z:o 

Suplentes 

1. Martins Filho 1. José Guiomard 
2. José Samey 2. ToNo Outro 
3. Passos Pôrto 3. Benedito Canelas 
4. Saldanha Der:z:i 4. Moac:yr Dolla 
5. Affonso Camorgo 
6. Murilo Badoró 
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3. Adalberto Sena 3. Gilvan Rocha· 
4. Mauro Benevides 

A$sistente: LedCI Ferreira da Rocha - 211-3-499 
Reuniões: Quinros-feiras, às 1 o~oo horas 
Local: Sola "Ruy Barbosa" - Ane.xo 11 

COMISSÃO DE ECONOMI .. - (CE) 

(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Teotõnio Vilela 
Vice-Presidente: Roberto Soturnino 

Suplentes 

1. Arnon de Mello 1. HeMdio Nunes 
2. Bernardino Viana 2. Alberto Silva 
3. José lins 3. Benedito Ferreira 
4. tenoir Vergas 4. Vicente Vuolo 
5. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7. Luiz Cavalcante 

1. Roberto Saturnino 1. José Richo 
2. Teotôni() Vilela 2. Orestes Quércia 
3. Marcos Freire 3. Tancredo Neves 
4. Pedro Simon 
Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - 211-3.495 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horcu 
local: Solo do Anexo "B" 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEq 
(9 membro5} 

COMPOSIÇÃO 

Presidentel Joào Calmon 
Vice-Presidente: Jutahy Magalháes 

Titulares Suplentes 

1. João Calmon 1. Jo5é lins 
2. Torso Outro 2. Arnon de Mello 
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4. Aloysio Chaves 4. Pedro Pedrouian 
5. Aderbol Juremo 
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3. Franco Montoro 
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Assistente: Sergio da Fonseca Braga - "'.211-3492 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala do Anexo "B" 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
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COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cunha lima 
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Reuniões: QUintas-feiras, "ãs-9:30 hOras 
local: Sala "Clóvis Bevilcicqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE lóGISLAÇÃO SOCIAl - (CLS) 
{9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Helvidio Nunes 
Vice·Presidente: lenoir Vergas 

Titulares Suplentes 

1. lenoir Vergas 1. Jutahy Magalhães 
2. Helvídio Nunes 2. Raimundo Parente 
3. Martins Filho 3. Eunice Michili!IS 
4. Moacyr Dalla 4. Benedito Canelas 
5. Luiz Fernando Freire 
6. Aloysio Chaves 

1, Franco Montara 1. Nelson Carneiro 

2. Humberto Lucena 2. Marcos Freire 
3. Jaison Barreto 

Assistente: leila l.eivas Ferro Costa - 211·3497 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 
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COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Arnon de Mello 
Vice-Presidente: Alberto Silva 

Suplentes 
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3. Alberto Silva 3. Jutahy Magalhãl!ls 
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l. Dirceu Cardoso 1. Gilvon Rocha 
2. Itamar Franco 2. Roberto Saturnino 
3. Henrique Santillo 
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Assistente: Carlos da Fonseca Braga ..;.;.. 211-3496 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
local: Sola do Anexo "B" 

COMISSÃO DE MUNICIPIOS (CM) 

{ 17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: lomanto Júnior 
Vice-Presidente: Orestes Quércio 

TitulClres 
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2. Almir Pinto 
3. Amoral Furlon 
A. Amoral Peixoto 
S. Benedito Canelas 
6. Jutahy Magalhães 
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COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
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COMPOSIÇÃO 
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Titulares Suplentes 

1. Tarso Outro 1. João Calmon 
2. Saldanha Der:zi 2. Murilo Badaró 
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COMISSÃO DE RElAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
(1S membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Tarso Outra 
IO?-Vice-Presidente: Saldanha Derzi 
2~'-Vice-Presidente: lamento Júnior 

Titulares 

1. Tarso Dutra 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Derzi 
4. Lomanto Júnior 
S. Mendes Canele 

Suplentes 

1. Aloysio Chaves 
2. Pedro Pedrossian 
3. 
4. José Guiomard 
S. Luiz Cavalcante 

6. Aderbal Juremo 6. 
7. Almir Pinto 
8. lenoir Vergas 
9. Jose Sarney 

1. Paulo Brossard 
2. Nelson Carneiro 
3. Itamar Franco 
A. José Richa 
5. Amoral Peixoto 
6. Toncredo Neves 
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1. Marcos Freire 
2. Mauro Benevides 
3. leite Chaves 

Assistente: Leilo leivas Ferro Costa - :211·3497 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11 :00 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SAÚDE 
{7 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvan Rocha 
Vice-Presidente: Henrique Sontillo 

Titulares Suplentes 

1. lamento Junior I. Saldanha Der:zi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kalume 
3. Alberto Silva 3. Benedito Canelas 
4. José Guiomard 

1. Gilvon Rocha 1. José Richa 
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Assistente: lêda Ferreira do Rocha - 211·3499 
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:30 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosd' - Anexo 1/ 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAl - (CSN) 
{7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kalume 
Vice-Presidente: Mouro Benevides 

Titulares Suplentes 

1. Jorge Kalume 1. Raimundo Parente 
2. luiz Cavalcante 2. Amoral Furlan 
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4. Benedito Ferreira 
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Assistente: Marcelino dos Santos Camello- 211-3499 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas 
local: Sola "Ruy BarboUl" - Anexo 11 
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COMPOSIÇÃO 
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2. Humberto Lucena 2. Evelósio Vieira 
3. lcizaro Borboza 

Assistente: lêdo Ferreiro da Rocha - 211·3499 
Reuniões: Quíntos-feiras, às 9:3b horas 
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Benedito ferreiro 
Vice-Presidente: Vicente Vuolo 

Suplentes 

1. Benedito Ferreira 1. Pau~s Põrto 
2. Vicente Vuolo 2. lornanto JUnior 
3. Pedro Pedrossian 3. Alborto Silva 
4. Affonso Comargo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sccão II) 

1. Evandro Carreira 
2. Lázaro Barboza 
3. Oreste~ Quércio 

1, leite Choves 
2. Agenor Maria 

Assi~tente: Marcelino dos Santos Comello - 211-3499 

Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 

local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

8} SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
local: Anexo 11 - Térreo - 211-3507 

Assistentes: 
Helena lsnord Acco_uhy - 211-351 O 
Mouro Lopes de Só - 211-3509 
Clayton Zonlorenci- 211-3508 

Março de 1981 

C) SERVIÇO OE COMISSOES ESPECIAIS E OE INQUERITO 

Chefe: Cleide Maria B. F. Cruz 
local: Anexo 11 - Téireo-- 21 l-3511 
Assistentes: 
Elizabeth Gil B. Vianna- 211-3510 
Nadir da Rocha Gomes- 211-3508 
Haroldo P. Fernandes - 211-3512 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORAS 

10,00 

HORAS 

09,30 

10,00 

10,30 

I LOO 

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

TERÇA ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

RUY BARBOSA MARCELINO C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

C.T. Ramal--4154 Ramal- 4139 GUILHERME 

09,30 
CLÓVIS BEVILÁCQUA RUY BARBOSA 

LEOA C. A. R. 
Ramal- 413.9 

GUILHERME C.S.P.C. 
Ramal- 4154 

QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.e. ANEXO"B" StRGIO 

C.S.N. 
RUY BARBOSA CARLOS .IO,QO 
Ramal- 4154 RUY BARBOSA 

C.O.F. 
Ramal- 4154 

LEOA 
CLÓVIS BEVILÁCQUA PAULO 

C.C.J. Ramal-4139 ROBERTO RUY BARBOSA 
10,30 c.s. 

Ramal-4154 LEOA 

C. A. StRGIO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

II,QO C. L. S. LEI LA 

ANEXO"B" 
Ramal-4139 

C. E. 
Ramal-3888 

FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

12,00 C. R. FATIMA 
RUY BARBOSA 

Ramal- 4139 

C. R. E. LEI lA 
RUI BARBOSA Ramal-4154 li ,oo C.M. CARlOS 
Ramal-4154 

C.M.E. ANEXO"B" CARLOS 
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Secão 11 . 
ANO XXXVI- N• 005 SEXTA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 1981 BRASíLIA- DF 

r---------· CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I•, da Constituição, e·eu, Jarbas Passarinho, 

Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 1, DE 1981 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.807, de 6 de outubro de 1980, que "acrescenta parágrafo ao artigo 2' do 
Decreto-lei n' 61, de 21 de novembro de 1966, que alterou a legislação relativa ao Imposto Onico sobre Lubrificantes e 
Combustíveis Llqüidos e Gasosos, e dd outras proridências". 

Artigo único. B aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.807, de 6 de outubro de 1980, que "acrescenta parâgrafo ao artigo 
2• do Decreto-lei n• 61, de 21 de novembro de 1966, que alterou a legislação relativa ao Imposto Único sobre Lubrificantes e 
Combustíveis Líquidos e Gasosos, e dâ outras providências". 

Senado Federal, 12 de março de 1981.- Jarbas Passarinho, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Jarbas Passari
nho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 2, DE 1981 

Aprova o texto do Convê'nio sobre Transporte Internacional Terrestre, aprovado pela 8f .Reunião de Ministros de 
Obras Públicas e Transporte dos Palses do Cone Sul. 

Art. I• É aprovado o texto do Convênio sobre Transporte Internacional Terrestre, aprovado pela 8• Reunião de Mi
nistros de Obras Públicas e Transpõrteâos Países do Cone Sul, realizada em Mar dei Plata, de 7 a 11 de novembro de 1977. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 12 de março de 1981. - Jarbas Passarinho, Presidente. 

CONV€NIO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE 

Os Governos da República Argentina, da República Federativa do BraM 
sil, da República da Bolívia, da República do Chile, da República do Para
guai, da República do Peru e da República Oriental do Uruguai, concordam 
com a necessidade de contar com um corpo legal que reflita uma política ge
ral e fixe os princípios fundamentais sobre a reciprocidade em matéria de 
Transporte Internacional Terrestre. 

Do mesmo modo, têm consciência de que tal corpo legal deve contem
plar em sua aplicação as reais necessidades de Cada um dos seus países, de 
acordo com suas características geográficas e econômicas, contribuindo para 
uma efetiva integração dos mesmos. 

Por esta razão e de acordo com a experiência obtida com a aplicação do 
Convênio sobre Transporte Internacional Terrestre concluído oportunamen
te pelas Repúblicas Argentina, do Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, acorda
se no seguinte: 

Artigo JP 

Os termos deste Convênio se aplicarão ao transporte internacional ter
restre entre os países signatários, tanto no que diz respeito ao transporte dire
to de um país a outro como ao trânsito para um 'terceiro país, seja este signa-
tário ou não. -

Artigo 2P 

Nos termos do presente Acordo, serâ autorizada a entrada e a salda dos 
veículos dos países signatários, transportando passageiros ou carga, através 
dos pontos habilitados, de acordo com as leis e regulamentos existentes em 
cada país, nas condições estabelecidas por este Convênio e seus Anexos regu
lamentares específicos, para os casos de transporte terrestre com tráfego: 

a) bilateral através de fronteira comum; 
b) bilateral com trânsito por terceiros países signatários; e 
c) em trânsito para países não signatârios. O transporte internacional de 

passageiros ou carga, somente poderâ ser realizado pelas empresas habilita
das, nos termos deste Convênio. 

Arti'go JP 
As empresas habilitadas por uma das Partes não poderão realizar trans

porte local em território das outras Partes, sob pena de perda imediata da li
cença. 

Artigo 4P 

Ás autorizações a que se refere o artigo 29, serão somente outorgadas a 
veículos de empresas habilitadas, de acordo com a legislação do país a cuja 
jurísdição pertençam e que cumpram, ainda, as normas de garantia de res
ponsabilidade de ingresso em cada um dos países signatários. 
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Artigo 5P 

As empresas serão consideradas sob jurisdição do pais em que: 
a) estejam legalmente constituídas; 
b) estejam radicados e matriculados os veículos utilizados na prestação 

dos serviços; e 
c) tenham domicüio real de acordo com as disposições legais do respec-

tivo país. -

Artigo 6P 
Aplicar-se-ão às empresas que efetuem transporte internacional, assim 

como a seu pessoal, veículos e serviços que prestem no território de cada país, 
todas as leis e regulamentos vigentes no mesmo, ·ressalvadas as disposições 
contrãrias ao estabelecido neste Convênio. 

Em particular, cada uma das Partes reconhece o direito da outra de im
pedir a prestação de serviços em seu território, quando não forem cumpridos 
os requisitos exigidos pelas disposições de cada pafs. 

Artigo 7• 

Cada país signatário assegurará às empresas habilitadas das demais Par
tes, um tratamento equiValente em base de reciprocidade. 

Artigo 8• 

Os veículos somente poderão paSsar a fronteira nos pontos habilitados 
que tenham sido determinados pelos países signatários limítrofes. 

Artigo 99 

As cargas transportadas serão nacionalizadas de acordo com a legislação 
vigerite ein ·cada paíS. ~-

As Partes signatárias piomoverão uin sistema de nacionalização no deS
tino das cargas Unificadas, como .. 'containers", unidades fechadas e precinta
das, ou similares. 

Artigo 1(}9 

As Partes signatárias determinarão as rOtas C terminais ·a serem utiliza
dos dentro de seus territórios, de acordo com os princípios estabelecidos neste 
Convênio. · 

Artigo J]P 

Os veículos devem sair -do país em que ingressaraM dentro dos prazos 
que forem bilateralmente acordados. 

Os veículos a que se refere o presente artigo, bem como seu equipamen
to, deverão ter, no momento de sua saída, as mesmas características que apre
sentaram ao ingressar, as quais serão verificadas pelas autoridades competen
tes. 

Artigo 12• 

A tripulação dos veículos serâ munida, pelas autoridades competentes 
do país em que ingressar, de documentação que a habilite ao cumprimento de 
suas funções específicas, em prazos a serem acordados. 

Artigo 13• 

Os documentos de habilitação para conduzir veículos, expedidos por um 
país signatário aos condutores que realizem tráfego regulado pelo presente 
Convênfo,-serão rêConhecidos como válidos pelos demais países em suas res
pectivas jurisdições. 

Artigo 14• 

As dimensões, pesõs máxinlos e demais normas técnicas exigidas por 
cada país para a circulação interna de veículos, deverão ser comunicados aos 
outros países signatârios. 

As Partes poderão entrar em acordo quanto à circulação de veículos com 
características diferentes das mencionadas anteriormente. 

Artigo 15• 

As empresas que realizem viagens internacionais estão obrigadas a assu
mir as responsabilidades oriundas da contratação de transporte, quer seja de 
carga ou de pessoas e de sua bagagem - acompanhada ou despachada -
bem como a responsabilidade civil por lesões ou danos ocasionados a tercei
ros não transportados, de acordo com as leis e regulamentos vigentes em cada 
país por cujo território circUlem os veículos. 

As responsabilidades contratuais deverão ser arcadas por seguradoras 
do país que conceda a licença original para transporte. A responsabilidade ci
vil extracontratual deverá ser assumida por seguradoras de cada país por cujo 
território circule o veículo. Para tais fins, os países contratantes adotarão as 
medidas legislativas e regulamentares conseqüentes e as que tornem possíveis 
acordos pertinentes entre as seguradoras e os diferentes países. 

Artigo 16• 

As disposições específicas que regulam os diferentes aspectos compreen
didos no presente Convênio, encontram-se em Anexos, por cujo cumprimen
to serão responsáveis os orgariismos competenteS que cada país estabeleça. 

Artigo 17• 

Os países signatârios poderão concluir aco-fdos bilaterais ou multilate
rais, conforme o cas.o, so}?re os diferentes aspectos de que trata o presente 
Convênio e, em especiid, em matérias de reciprocidade no que diz respeito a 
licenças, regimes tarifários e outros aspectos técníco-operacionais. Tais acor
dos não poderão, em nenhum caso, contrariar as disposições do presente 
Convênio. " 

Artigo 1/39 

O presente ConvêniO nãó significa, em nenhum caso, restrição àS facili
dades que os países sigilatãrios tenham cOncedido com respeito ao transporte 
e ao livre trânsito. 

Artigo 1!/9 

Qualquer das Partes signatãrias poderá notificar as outras de sua retira
da do presente Convênio,- o qual cessará, em seus efeitos, para a parte que 
dele se retirar, seis meses após a data da notificação acima mencionada. 

Artigo 2(}9 

As Partes signatárias designarão seus organismos encarregados da exe
cução do presente Convênio cujas autoridades, ou seus representantes, cons
tituirãO -uma Comissão destiriada a revisar e avaliar Permanentemente este 
Convênio e seus AnCxos, de modo- a propOr a seUs .reSpectivos Governos, as 
modificações que sua aPlicação possa requerer. Essa Comissão reunir-se-á 
por convocação· de qualquer das Partes, a qual deverá ser feita com a antece
dência mínima de 60 dias. 

Artigo 21• 
O presente Ccirivênio· estáfã 3bérto à "adeSãO dOs_países membros da 

ALALC. . . 
Artigo 22• . 

O presente COnvêlllo suhstitui o Convênio ·sobre TraÍlsporte Internacio
nal Terrestre _e seus Anexos, assinado entre a RepúbHca Argentina, a Re
pública Federativa do Brasil e a República Oriental do Uruguái, a 19 de ou
tubro de 1966~ e ao qual aderiram posteriormente a República do Paraguai e 
a República do Chile. 

Artigo 23• 
Cada Estado Signatário ratificará o presente Convênio conforme seus 

procedimentos legais. 
Os instrumentoS dC ratificação serãO depositados no Ministério das Re

lações Exteriores da República Oriental do Uruguai, o qual notificará a data 
do depósito dentro de trinta dias a partir de seu recebimento, aos Ministérios 
das Relações Exteriores dos demais Estados Signatários, ou que tenham ade
rido ao presente Convênio. Da mesma forma, entregará cópias autenticadas 
do Convênio e de seus Anexos e modificações aos Governos dos países signa
tãrios, ou que a ele tenha aderido. 

Artigo 24P 
O presente Convênio entrarâ em vigor entre os países que o tenham rati

ficado trinta dias após o depósito do segundo instrumento de ratificação, e 
para os demais Estados Signatários ou que a ele aderirem, trinta dias após a 
data do depósito do respectivo instrumento. As modificações ao presente 
Convênio ou a seus Anexos que forem propostas pela Comissão de que trata 
o Artigo 20"? poderão entrar em vigor provisoriamente dentro dos limites da 
competência administrativa doS respectivos organismos de aplicação, até que 
se proceda a sua ratificação. 

Artigo 25• 
As Partes Contratantes poderão ratificar o Corpo Principal do presente 

Convênio conjunta ou separadamente de seus Anexos. 

ANEXO/ 
Aspectos Aduaneiros 

CAPITULO I 
Princípios Gerais 

Artigo I• 
O transporte de mercadorias efetuado sob o amparo do presente convê

nio serâ realizado em regime de trânsito aduaneiro internacional. 

Artigo 2P 
As mercadorias- transportadas em trânsito aduaneiro internacional go

zam de suspensão de gravames referentes a importação ou a exportação even-
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tualmente apiicãveis, sem prejuízo do pagamento das taxas por serviços efeti
vamenle prestados. 

Artigo 3? 
As mercadorias transportadas em trânsito aduaneiro internacional não 

serão afetadas por outras restrições além daquelas provenientes da aplicação 
dos regulamentos nacionais sobre transporte, migração, segurança pública, 
defesa nacional, higiene ou saúde pública, e sanidade animal ou vegetal. 

Artigo 4• 
As mercadorias sob o regime de trânsito aduaneiro internacional podem 

ser transportadas, dentro do território de cada país signatário: 
a) de uma alfândega de entrada a uma alfândega de saída; 
b) de uma alfândega de entrada a uma alfândega interior; 
c) de uma alfândega interior a uma alfândega de saída. 

Artigo 5• 
O regime de trânsito aduaneiro internacional a que se referem as presen

te normas é aplicâvel às unidades de transporte terrestre de passageiros e de 
carga e às mercadorias transportadas. 

CAPITULO II 
Das Empresas Transportadoras e seus veículos 

Artigo 6• 
Inscrição das empresas transportadoras e de seus veículos. 
Para autorizar o trânsito aduaneiro internacional de veículos, conduzin

do ou não mercadorias, cada país exigirã a inscríçãá-daS empresas tr~nsporta
doras e de seus veículos, em uma única repartiÇãO a'duaneira, a qual comuni
cará tal inscrição ãs demaiS alfândegas habilitadas de acordo com as modali
dades de cada país. 

Artigo 7• 
Requisitos exigidos para a inscrição. 
Para fins de tal inscrição se exigirá: 
1. Autorização da Díretoria NaciOnal de Transportes Terrestres ou orga

nismo semelhante de cada país, em que conste: 
a) denominação da empresa transportadora autorizada e o país onde se 

encontra radicada; 
b) marca, modelo, números de placa, motor e chassi, descrição e carac

terísticas dos veículos e de seus reboques, para sua correta identificação. 
2. Garantia qU:e assegu.re o pagamento dos direitos e demais &ravames, 

para o caso de o veículo não retornar ao país de procedência, sem prejuízo 
das demais penalidades que possam ser aplicadas de acordo com a legislação 
vigente em cada país. 

3. Nos casos de empresas de transporte terrestre de passagei~o_s_e de car
ga, habilitadas para o tráfego internacional, de acordo com o presente Convê
nio, a garantia a que se refere o inciso anterior, ·assumirã a forma de uma de
claração de responsabilidade feita pelos respectivos representantes legais jun~ 
to à autoridade aduaneira competente, sem acarretar ônus para as empresas. 

4. Maiores facilidades no que se refere às garantias poderão' ser negocia
das bilateralmente pelos respectivos países. 

Artigo 8P 
Autorização aduaneira para circular. 
Uma vez cumpridos os requisitos indicados no Artigo anterior, a aduana 

competente autorizará, para fins alfandegârios, a circulação do ~eículo sob o 
regime de trânsito aduaneiro internacional, atravéS do .. Documento para Ser
viços Internacionais de Autotransporte de Carga", no qual as alfândegas dos 
demais países signatários farão as anotações que venham a ser neCessárias em 
virtude das disposições do presente Anexo. 

Este documento deverá encontrar-se a todo momento a bordo do veícu~ 
lo. 

O término da validade da autorização serã conforme ao da concessão à 
empresa transportadora a que pertence o veículo, não podendo exceder o 
período de cinco (5) anos. · 

A garantia a que se refere o Artigo 79, inciso 2, deverã ter igual validade 
que a prevista no parãgrafo anterior. 

As alfândegas pelas quais passem, em trânSito aduaneiro ititern.acional, 
os veículos amparados pelo presente Conv~nio e seus Anexos, verificarão o 
equipamento normal do mesmo, com vistas a sua correta identificação, quan
do da entrada, saída ou reingresso, segundo for o caso, ocasião em que sele
vará em conta o desgaste natural provocado pelo uso. 

Artigo 9? 
Peças de reposição e acessórios dos veículos. 
As autoridades aduaneiras permitirão o eStabelecimento de depósitos 

particulares fiscalizados destinados a armazenar peças de reposição e aces
sórios indispensâveis à manutenção técnica das unidades de transporte das 
empresas estrangeiras habilitadas. 

O ingresso e utilização dos meSmos estarão isentos de direitos e demais 
gravames à im.P"ortação, sempre e quandÕ procederem de qualquer país signa
tário. mesmo que S'éjant originários de um terceiro país. 

As peças de reposição e acessórios que tenham sido substituídos serão 
reexportados para seu país de origem, deixados com a administração adua
neira ou destruídos ou privados de todo valor comercial, sob controle adua
neiro, sem acarretar qualquer despesa para a aduana. 

Artigo 1(}9 

Registro de entrada e saída de veículos. 
Cada alfândega, em cuja jurisdição se processe a entrada ou a saída dos 

veículos em trânsito aduaneiro internacional, manterá um registro do contro
le de tal movimento. 

Os prazos de permanência no interior ou exterior de uma parte signa
tária deverão ser ajustados às determinações_ do Artigo II do Convênio. 

Documento da carga. 

CAPITULO III 
Das Mercadorias 

Artigo JJP 

Em todos os casos de trânsito aduaneiro internacional a carga transpor
tada pelos veículos sujeitos às disposições do presente Convênio, deverâ estar 
coberta pela documentação concedida de acordo com as exigências da legis
lação e regulamentação do país onde tal trânsito se processa. 

Artigo 12• 

Da importação. 
A mercadoria destinada a um dos países signatários deverã chegar docu

mentada de acordo com a legislação do país importador e, uma vez em juris
dição aduaneira, poderâ nacionalizar-se no destino ou na fronteira. 

1. Nacionalização no destino: 
a) quando as mercadorias forem transportadas em .. containers" ejou ca

minhões fechados e seus reboques, que permitam um adequado precintado 
em conformidade com O estabelecido no Artigo 99 do Convênio, a nacionali
zação das mesmas poderá ser feita no-hig3r dC de&tinõ, se assim o autorizar a 
respectiva legislação aduaneira nacional; 

b) as alfândegas de fronteira e de passagem verificarão o estado dos selos 
e precintos colocados pelas alfândegas anteriores e, se os encontrarem intac
tos, permitirão que·os veículos sigam seu destino, sem prejuízo da colocação 
de seus próprios selos e precintos caso julguem necessário; 

c) a autoridade aduan~ira poderã exigir a garantia correspondente que 
assegure o pagamento dos direitos e demais gravames a que a carga está sujei
ta. 

2. Nacionalização na fronteira: 
a) a mercadoria será documentada, verificada _e despachada de acordo 

com as disposições de cada pais; 
b) a documentação de praxe, através da qual se solicita a nacionalização, 

poderá ser apresentada antes da chegada do veículo transportador ao país. O 
prazo de apresentação antecipada da documentação serã regido pela legis~ 
lação nacional vigente; -

c) a inspeção e despacho da carga, poderão ser efetuados sobre o veículo 
ou ao lado do mesmo. Se o posto aduaneiro considerar que essas operações 
não podem ser realizadas a bordo ou ao lado do veículo, a mercadoria serã 
descarregada para sua entrada na zona aduaneira; 

d) despachada a mercadoria e tendo sido pagos os direitos aduaneiros, 
taxas e demais gravames relativos à importação serã permitido que o veículo 
com sua carga nacionalizada siga seu destino; 

e) os direitos, taxas e demais gravames acima mencionados deverão ser 
pagos dentro de dois (2) dias úteis a contar de seu cálculo pela alfândega. Ex
pirado este prazo sem que tenha sido efetuado o referido pagamento a alfân
dega procederá à imediata descarga da mercadoria em zona aduaneira, fican
do a cargo do importador as despesas que se produzirem em virtude dessa 
operação. 

Tal procedimento serã aplicado aos casos em que mesmo tendo sido efe~ 
tuado o pagamento, o importador não tenha completado a documentação ne
cesSária para o despacho da mercadoria, a menos que tenha apresentado ga
rantia satisfatória á Alfândega. 

Artigo 13• 

Da exportação. 
A mercadoria de exportação deverá estar documentada de acordo com a 

legislação e regulamentos vigentes no país exportador. 

1. Despacho de origem: 
a) quando as mercadorias forem transportadas em "containers" ejou ca~ 

minhões fechados e seus reboques que permitam um adequado precintado, o 
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despacho das mesmas poderá ser efetuado na alfândega de origem, se assim 
autorizar a respectiva legislação aduaneira nacional; 

h) as alfândegas de fronteira e de passagem verificarão o estado dos selos 
e precintos colocados por alfândegas anteriores e, caso os encontrem intactos, 
permitirão que os veículos sigam seus destinos, sem prejuízo das contraverifi
caçôes correspondentes, e dos selos e precintos que julguem conveniente colo
car. 

2. Despacho em fronteira: 
a) a mercadoria será documentada, verificada e despachada de acordo 

com as disposições vigentes em cada país; 
b) a documentação de praxe pela qual se solicita o despacho de expor

tação poderá ser apresentada antes da chegada do veículo transportador â 
fronteira. O prazo de apresentação antecipada da documentação será regido 
pela legislação nacional vigente; 

c) a verificação e o despacho da carga poderão ser efetuados sobre o veí
culo ou a seu lado. Caso a alfândega considere que as operações mencionadas 
não podem realizar-se a bordo do veiculo ou a seu lado, a mercadoria será 
descarregada na zona aduaneira; 

d) efetuadas todas as arrecadações legais e despachada a mercadoria, se
rã permitido que o veículo, juntamente com sua carga, sigam seu destino. 

Artigo J4P 

Das operações fracionadas. 
Será permitida a importaçâo ou exportação fracionadas sob o amparo de 

um só despacho. 
Nestes casos, a entrada ou saída de mercadorias, segundo o caso, deverá 

realizarwse dentro do prazo a ser fixado em acordos bilaterais. 

CAPITULO IV 
Disposições Finais 

Artigo 15• 

N ermas de aplicação supletiva. 
A todos os aspectos relativos ao trânsito aduaneiro internacional de mer

cadorias e veículos, amparados por este Convênio e que não estejam esclare
cidos neste Anexo, aplicar-se-ão as disposições da respectiva legislação adua
neira nacional. 

Artigo 16' 

Aperfeiçoamento do Anexo. _ _ ___ _ 
A Comissão a que se refere o Artigo 207 do presente Convênio adotará as 

medidas pertinentes no que diz respeito ao contínuo aperfeiçoamento das 
normas compreendidas neste Anexo. · 

ANEXO 11 
Autotransporte Internacional por Rodovia 

TITULO I 
Transporte Público 

CAPITULO I 
Definições 

Artigo JP 
Para os efeitos do presente Co.rivênio, definem-se os seguintes termos: 
a) transporte terrestre com tráfego bilateral por f~onteira comutn: o trá

fego realizado entre dois países signatários limítrofes; 
b) transporte terrestre com tráfego bilateral, em trânsito por terceiros 

países signatários:- o transporte realizado entre dois países sig~~tários com 
trânsito por terceiros palses signatários,- sein efetuar nestes qualquer tráfego 
local, permitindo-se somente as operações de transbordo em postos de trans
ferências, expressamente autorizadas pelas partes; 

c) transporte terrestre com tráfego em trânsito para terceiros países não 
signatários: aquele realizado por um país signatário co~ destino a outro país 
do continente que não seja signatário do Convênio, com trânsito por terceiros 
países signatários, com a mesma modalidade que aquela definida no inciso b, 
do presente Artigo; 

d) empresa: todo transportador autortizado por seu país de origem para 
realizar trâ(ego _internacional terrestre, nos termos do presente Convênio; 
- fJ) veículo: artefato, com os elementos que constituem o equipamento 
normal para o transporte, destinado a transportar pessoas ou bens por rodo
via, mediante tração própria ou suscetível de ser rebocado; 

f) vinculação por rodovia: corresponde às ligações diretas por caminhos 
sem solução de continuidade e a lígação de rodovias, por pontes, balsas, em
barcação de transbordo e túneis; 

g) transporte de passageiros: aquele realizado por _empresas autorizadas 
nos termos do presente Convênio, para o traslado de pessoas, de forma regu
lar ou ocasional, entre dois ou mais países; 

h) transporte de carga: aquele realizado por empresas autorizadas nos 
termos do presente Convênio, de forma regular ou ocasional, para trasladar 
cargas entre dois ou mais países. 

CAPITULO II 
Concessão de Licenças 

Artigo 2' 
Para estabelecer o tráfego de autotransporte internacional por rodovia, 

deverã mediar, entre as partes, um acordo prêvio sobre a necessidade ou con
veniência do mesmo. Uma vez cumprido o requisito anterior, as Partes conce
derão as licenças correspondentes com o objetivo de tornar efetiva a recipro
cidade, independentemente, entre as empresas de carga e as de passageiros, de 
acordo com o que estabelece o Artigo 7~ do Convênio. 

Artigo 3' 
Cada Parte Contratante expedirá o certificado de licença de tráfego ou 

trânsito dentro dos limites de seu território. a licença expedida pela Parte 
Contratante com jurisdição sobre a empresa será considerada original e a li
cença expedida pela outra parte serã considerada complementar. 

Para as finalidades do Artigo JOI' do Convênio, a fixação dos itinerários e 
escalas, inclusive para os veículos em trânsito deverá ser feita em condições 
equitativas para todos os transportadores autorizados, de modo a obter o me
nor custo de transporte e as melhores condições operacionais de tráfego, sem 
qualquer discriminação por bandeira. 

Artigo 4P 
A fim de habilitar a licença complementar, a empresa deverá apresentar 

à outra Parte Contratante, nos termos do Artigo 41' do Convênio, no prazo de 
60 (sessenta) dias a partir da data de expedição da licença original: 

a) documento de idoneidade que acredite a licença original com legali
zação consular, redigido segundo o Formulário 40A" e expedido por autorida
de competente da parte outorgante da licença original; 

h) documento constitutivo da empresa e de seu domicílio legal no país 
que outorgou a licença original; 

c) prova da designação, no território do país em que for solicitada a li
cença complementar, de um representante legal com plenos poderes parare
presentar a empresa em todos os atos administrativos e judici.ais em que esta 
deva intervir na jurisdição do país. 

Artigo 5P 
As licenças serão concedidas nas condições e termos de validade que 

cada Parte estabeleça para as lideranças outorgadas a empresas de sua pró· 
priajuriSdição. Caso tais termos de validade sejam diferentes nos vários paí
ses, os mesmos serão fixados através de acordo bilateral entre as Partes. As li
cenças serão renováveis podendo ser canceladas nas hipóteses previstas no 
Convênio assim como na legisla-ção vigente em cada parte Contratante. 

Artigo 6P 
A licença original que uma das partes tenha concedido a empresas de sua 

própria jurisdição será aceita pela outra Parte, que deverá decidir quanto à 
concessão de licença complementar para o funcionamento da empresa em seu 
próprio território. 

A concessão de licenças originais será comunicada pelos órgãos compe
tentes, pela via mais rápida, ao país para o -qual se destinará o tráfego. 

As empresas terão um prazo de 60 dias para apresentar seu pedido de li
cença complementar, sob pena de ser considerada caduca sua licença original. 

Enquanto a licença complementar estiver em tramitação os órgãos de 
transporte competentes outorgarão licenças provisórias à respectiva empresa, 
até que se decida sobre a concessão daquela licença. 

Quando por razões injustificadas, uma empresa habilitada não efetuar 
tráfego internacional por mais de 180 dias esta situação será comunicada ao 
país que concedeu a licença original para que proceda ao seu cancelamento. 

Artigo 7P 
O tráfego de passageiros e de carga da área serã distribuído mediante 

acordos bilaterais por negociação direta entre os países signatários, em base 
de reciprocidade. 

~~ ~~so_ d~_ t_ran~p~r~e_ t?lll_ tr4~$Jt9 __ p_ox __ t~r:çeir_o_s_ pafses conforme o disN 
POSto rios incisOs-"b'• e .. c .. do Artigo 17, celebrar·se-ão, igualmente, acordos 
entre os países interessados, assegurando uma justa compensação pelo uso da 
infra-estrutura do país transitado, sem prejuízo de que de forma bilateral ou 
trilateral se convenha em que o país transitado possa participar desse tráfego. 

CAPITULO III 
Constituição de empresas 

Artigo 8' 
As Partes somente concederão licença a empresas constituídas de acordo 

com a legislação do país a cuja jurisdição pertençam. 
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As Partes concordam em exigir que os contratos de constituição assegu~ 
rem a efetiva responsabilidade da sociedade diante das obrigações decorren
tes da licença concedida. 

Os contratos sociais admitidos como vâlidos dentro dessas condições por 
uma das Partes para as empresas de sua jurisdição, serão aceitos pela outra. 

Cada país comunic8.râ aos outros as mõdlfi.Cações que se processem nos 
contratos sociais das empresas de sua jurisdição. Mais da metade do capital 
socià! e o controle efetivo da empresa estarão nas mãos de cidadãos naturais 
ou naturalizados do país de origem da mesma. 

CAPITULO IV 
Qualidades profissionais e morais 

dos permissionários 

Artigo 9? 
A licença outorgada por uma das Partes a uma e~presa de sua juris

dição, serã considerada pela outra parte como um credencial de que a empre
sa reúne as qualidades exigíveis aos prestã.dores dê serviço público de trans
porte. 

CAPITULO V 
Garantias 

Artigo II)? 
As Partes exigirão de todas as empresas, qualquer que seja sua juriSdição 

de origem, as garantias estabelecidas por suas respectivas legislações, para 
responder às obrigações que adquirirem como permissionãrias. 

CAPITULO VI 

Taxas ou Impostos. Diretos e Placas 
de Identificação 

Artigo II• 

As empresas deverão arcar com as taxas ou impostos fixados em cada 
país e serão providas de placas de identificação dos veículos pelo país de ori
gem, as quais serão reconhecidas como válidas pelas Partes Contratantes. 

CAPITULO VII 
Veículos e Instalações Fixas 

Artigo J2P 

Os veículos e instalações fixas habilitados poi uma das Partes serão reco
nhecidos como aptos para o serviço pela outra Parte sempre que, em relação 
aos veículos, dimensões, pesos máximos e dem3:is requisitos técnicos de apli
cação, se ajUstem às especificações em vigor Desta última jurisdição. 

As Partes Contratantes, mediante acordos bilaterais, poderão admitir, 
no transporte rodoviário" internacional, a utilização de veículos de terceiros, 
sempre sob a responsabilidade das empresas permissionãrias. 

CAPITULO VIII 

Tarifas 

Artigo /3P 

As Partes Contratantes periodicarriCi:tte fixarão, de acordo com suas nor
mas, a tarifa aplicável aoS trechos do percurso que se realizem dentro de seus 
próprios territórios e convêm-na aplicação de fretes ou preços uniformes para 
as passagens para o transporte internacional, que resultará da ad_ição ao esta
belecido para seu próprio território, o correspondente ao transporte realizado 
no território da outra Parte, ao câmbio vigente_ ~o primeiro dia da semana. 
Toda modificação tarifãria requererá o- prêVio Conhecimento das Partes. 

CAPITULO IX 

Inspeção Mecânica 

Artigo 14• 

Cada Parte reconhece o direito da outra Parte de estabelecer um sistema 
de inspeçào mecânica Periódica dos veículos, e dC iffipC:dir a prestãção de ser
viço a todo veículo que não Ofereça as condições de segurança requeridas pe-
los respectivos regulamentos em vigor. -

CAPITULO X 

Controle das Operações 

Artigo /5P 

Cada uma das Partes se responsabilizará pelo controle integral das ope
rações de todas as empresas em seu próprio ter-ritóriO-e informará a outra dos 
resultados do mesmo, em relação às outras empresas de jurisdição desta últi-' 
ma. 

Artigo 16• 

Cada uma das Partes se compromete, da- mesma forma, a efetuar as ins
peções e investigações que a outra Parte solicitar, com respeito ao desenvolvi
mento dos serviços em sua própria jurisdição. 

CAPITULO XI 

Informação Estatística e Contábil 

Artigo 17" 

As empresas estarão obrigadas, qualquer que seja sua jurisdição de ori
gem, a apresentar a cada uma das Partes, as informações contábeis e estatísti
cas que lhes forem exigidas de acordo com os regulamentos vigentes em cada 
país. As Partes se empenharão em normalizar, bilateralmente, a informação 
estatística e contábil. 

Artigo 18• 

Quando uma das Partes necessitar verifiCar a contabilidade e inspecionar 
os livros de empresas da outra jurisdição, solicitará para esse fim, a colabo
ração desta última. Para facilitar este controle, as Partes se comprometem a 
uniformizar as normas de fiscalização. 

CAPITULO XII 

Queixas. Denúncias e Sanções 

Artigo /9' 

As queixas ou denúncias e a aplicação das sanções decorrentes de omis
sões ou atas contrários às leis e regulamentos serão resolvidas ou aplicadas de 
acordo com sua própria regulamentação pela Parte em cujo território se ha
jam produzido os fatos, independentemente da jurisdição a que pertença a 
empresa afetada ou por intermédio da qual se tenham apresentado as queixas 
ou denúncias. 

CAPITULO XIII 

Trânsito para Terceiros Pafses Limítrofes 

Artigo 21)? 

O trânsito de veículos em um país para permitir o tráfego entre dois ou
tros com ele limítrofes estará condicionado ao cumprimento das exigências 
estabelecidas no Convênio e no presente AneXo. 

CAPITULO XIV 

Organismos Competentes de Aplicação 

Artigo 21" 

Para os efeitos do CotlVênio, ~~rão organismos competentes e responsá~ 
veis pelo cumprimento de suas cláusulas em suas respectivas jurisdições: 

Argentina: a "Secretaria de Est<!dO de Transporte y Obras Públicas" (Di
rección NaciOnal de Transportes Têrrestres). 

Brasil: Ministério dos 'traó_sportes (DeparÚtmento Nacional de Estradas 
de Rodagem). 

Bolívia: "Ministerio de Tr;msporfês, Comunicaciones y Aeronáutica Ci
vil". 

Chile: "Ministerio de TtaP~pOf'res y Telecomunicaciones". 
Paraguai: "Ministerio de Qbra~ Públicas y Comunicaciones" (Dirección 

de Transporte por C~l"iretera). 
- Peru: "Ministeriõ de Tra!úfportê y Comunicaciones". 

Uruguai: •'Ministerio de Tfan~ttorte y Obras Públicas" (Dirección Na
cional de Transporte). 

Qualquer modificação da a:eSiin-ação dos organismos de aplicação deve
rã ser comunicada aos países s'fin,ai~rios. 

TIUJLO II 
TráiisplYrte Próprio 

Capítulo I 

D"e/iniÇão 

Artigo 22P 

Para os efeitos do presente Convênio define-se; transporte próprio: é 
aquele realizado por empresas que ·não tenham por fim comercial o transpor~ 
te de cargas mediante retribuição, efetuado por veículos de sua propriedade 
para o transporte de suas próprias cargas, para seu consumo ou para bens fi
nais. 
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CAPITULO II 

Regime de autorizaçõeS 

Artigo 23P 

As Partes Contratarites poderão acordar bilateralmente um regime espe
cial e a respectiva regulamentação para o transporte próprio. 

TITULO III 

Serviço de Autotransporte para o Turismo Internacional 

CAPITULO I 

Definição 

Artigo 24• 

O serviço de autotransporte para o turismo internacíonal ê aquele que, 
autorizado por organismo competente, é prestado dentro de um circuito de 
turismo, no qual o passageiro regressa ao ponto de partida, no mesmo ou em 
outro meio de transporte, em sua viagem de retorno. 

CAPITULO II 

ConceSsão de Lideranças 

Artigo 25' 

A concessão de licenças para os serviços de autotransporte para o turis
mo internacional se processarâ nas mesmas condições estabelecidas pelo pre
sente Convênio sóbre Transporte Internacional Terrestre para o trâfeg"o regu
lar de passageiros. 

Artigo 26P 

Os veículos destinados a este tipo de serviço p-ortarão um documento ú-
nico no qual deverão constar: 

a) as características do mesmo; 
b) a licença outorgada por organismo competente; 
c) o percurso a realizar no país de entrada. 

CAPITULO III 

Condições de Serviço 

Artigo 27P 

As licenças para realizar serviços de autotransporte para o turismo inter
nacional, não habilitarão as empresas, sob qualquer hipótese, a efetuar via
gens de tipo regular. 

Os grupos de passageiros-turistas deverão estar individualizados e pre
viamente determinados no início da viagem, devendo as empresas apresentar 
às autoridades de transporte, quando estas assim exigirem, uma declaração 
certificada contendo a relação dos passageiros. 

Artigo 28~' 

Os veículos que se encontrem sob o regime de admissão temporária não 
poderão ser utilizados, nem sequer ocasionalmente, para o transporte me
diante remuneração, gratificação oU outra vantagem material, nem tampouco 
a título gratuito, enquanto permaneçam no território do país receptor. 

CAPITULO IV 

Seguros 

Artigo 299 

As empresas autorizadas para efetuar este transporte deverão contratar 
seguros de acordo com o estipulado no presente Convênio. 

CAPITULO V 

Disposições Gerais 

Artigo 3(}9 

Os aspectos operacionais de reciprocidade e as diferentes modalidades 
deste serviço serão regulados por acordos bilaterais entre os países membros. 

ANEXO III 

Aspectos Migratórios 
das Empresas Transportadoras e dos Tripulantes 

Artigo }P 

Todo tripulante de um meio de transporte internacional terrestre, natu
ral ou naturalizado, de um pafs signatário do Convênio poderá ingressar em 
qualquer dos outros pafses nessa qualidade, sujeito ao regiine do presente 
Anexo. 

Artigo 2P 

Para os efeitos do disposto no artigo anterior, fica instituída pelo presen
te Convênio a Carteira de Tripulante Terrestre, cujo modelo com suas ins
truções se integra como apêndice ao presente Anexo. 

Artigo 3P 

O documento de que trata o artigo anterior, impresso nos idiomas espa~ 
nhol e português, terã validade pelo período de um ano sendo renovável até 
por dois períodos iguais. 

Artigo 4' 

Os países signatários deste COilv"ênici, outorgarão exclusivamente a seus 
naturais ou naturalizados, empregados em Transporte Internacional Terres
tre, a Carteira de Tripulante de que trata o art. 29, a requerimento da empresa 
habilitada originalmente pelo respectivo país. 

Artigo 5P 

As autoridades de migração de cada um dos países signatários verifica~ 
rão quando da entrada e saída dos tripulantes do meio de transporte, a Car~ 
teira de Trípulantes do meio de transporte, a Carteira de Tripulante Terrestre 
consignando na mesma um carimbo de controle. 

Artigo 6P 

As autoridades de migração de cada país signatário do Convênio, autori
zarão o ingresso e estada dos tripulantes em seu território pelo tempo que 
permaneça o respectivo veículo em que viajam. 

Artigo 7~' 

Em caso de força ffiaior e a pedido da ~ffipresa transportadora ou de seus 
representantes legais, as autoridades de migração em cada país contratante 
poderão prorrogar a estada pelos prazos que considerem necessârios. 

Artigo 8fJ 

Vencido o prazo de estada legal autorizado pelas autoridades de mi~ 
gração dos países contratantes, o tripulante deverá abandonar o território do 
país em que se encontra ou requerer a prorrogação de sua estada. 

Artigo 9P 

As companhias, empresas, agências ou sociedades proprietárias, consig
natárias ou exploradoras de meios de transporte serão responsáveis pelos gas
tos decorrentes dos processos necessários para o abandono ou a expulsão do 
território do respectivo país dos tripulantes dos meios de transporte interna
cional terrestre. 

Artigo 1(}9 

As entidades mencionadas no artigo anterior e os tripulantes, estarão su
jeitos às disposições das respectivas leis migratóriaS-vigenteS nos país-es con
tratantes. 

Disposições Transitórias 

Artigo 11• 

Os países signatários comunicarão, por intermédio de seus respectivos 
organismos de aplicação, em um prazo de sessenta (60) dias, a partir da entra
da em vigor do presente Convênio, que autoridade estatal competente foi de
signada para outorgar as Carteiras a que se refefe o presente Anexo. 

l:'OH:>1UL1..Rl0 "A" 

DOCUMENTO DE IDONEIDADE 

l. C<.!rtificd.do n9 ••••••.• gue acredita a licença oril)lnal 

outorgada pela autoridade comp.::tente e pais, mediante 

{Decreto ou Resolução n9 •••••. de •..• de •••• de 19._ ••..••• 

2. (Autoridade competente e pa!s), certifica. que, de con

formidade com o Convênio sobre Transporte -InterD.aCional 

Terrestre, expede o· certificado seguinte~ para ser 

~presentado às autoridadeS de •. ~~~····-·~-#··········-··••• 

3. Nórne e domicilio legal da empresa no pais de origem 

4. Porcentagem de propriedade e controle efetivo da empre

sa em mãos de naCionais ou natú.ralizados deste pais •.•• 

5. Natureza d-o transporte proposto: (de passageiros ou de 

carga, público oü privado) 
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6. Modal:i.dade de tráfego a efetuar: ••••• ~--~ ••••••••• ~ ....... . 

1., Quantidade de veiculas com que opetarã: •••• ~····•·••••· 

8. Origem e destino do transporte: ....................... . 

9. Itine:rârios e-horários no país: (somente em -cas_o de s-eE 

viço regular} • 

10. Assinatura e cari.trl:od:l serviço outo:cgante. 

Este documento somente será vâl.ido com a legal!_ 

zaçãcf conSular das assinatUras corresponaer\tes. 

11. Descrição dos veicules 

(.uma. descrição como a que se segu'e -para ca·da veiculo 

ou grupo de veículos iguais) • 

11.1 Tipo: (C"am1nhão, tratar, semi-rebOque ou õnibus}. 

11.2 Número de veiculas iguais a que se refere esta descr!_ 

ção: ••••••••••••••••••••• ~-·-•. ··-· ._._, ______ .. --~·---..-. • ••••• 

11.2.1. Número de eixos (simples, duplos ou triploS) carga 

útil por eixo. 

11.2. 2. Combustlvel utilizado-: 

11.2.3. Peso do velcu_lo 

1.1.2.-L capacidade de carga ou númeio tota1 de --assentos. 

11.2.5. Matriculado em: ••-• •• , •••• ···-·--~com .os. núme:r:os 

••••••••••• :.n9s ••••••• •.• ••••••• 

11.2.6. Chas.B;t.: Ma:r:ca ••••••••• ~·······An9 ....... _,_,,,__..,_,., 
11.2.7. Motor: marca~ módelo e ci1indr0s ••• -••••••••••••••• 

potência (HP} .............. _, •••••• N9s ............. .. 

11.2.8. carroceria: tipo ou forma, cor, estofado ..•••.•••• 

11.2.9. Pneumáticos sobressalentes ........................ . 

11.2.10. ~\parelho de rádio marca •••••• ~ ••••••••••••••••••• 

11.2.11. Outras características ............ ·······-~·-·- •• .." ..... . 

11 .. 2.12 .. Valor estimado dos ve:tc_ulos •••••••• _. •• ·-·-··-· ..... -· 

:e parte integrante do certificado n9 ........... . 

outorgado na data de., .••••••••••••••••••••••• 

(assinatura e carimb:J do serviço outor_gado} 

NOTA: Em caso de t:r:ansporte entre países com distinto 

idioma o docUIJiento serã redigido em forma bili:!_ 

gÜe. 

APtNDICE I 

NQ. 

República 

Carteira de Tripulante 

Terrestre 

Nome ........................................... . 

Filiação •••• ~ ................................... . 

e ............................................. . 

Lugar de nascimento ••••••••••••••••••••••••••• 

Data de nasci.mento ............................. . 

Nacionalidade ................................. . 

Estado Civil .................................. · .... 

Sexo •••••••••••••• ~-···-········•············· 

Profissão •••• ~ •••• :-•••••••••••••••••••••••• , •• 

Doe. Ce identidade n9 ......................... . 

Doe. de Hab. Prof. n9 ......................... . 

Função C;rue exerce ••••••••••••••••••••••••••••• 

.Assinatura do titular 

Foto 3 x -4 Polegar direito l 
Lugar e data de concessão ••••.•.•••••••••••••• 

Orgão outorgante •••••••••••••••••••••••••••• · •• 

.Assinatura e carimbo da autoridade 

outorgante 

Nome da empresa empregadora.!..~ ••••• , ••••••••. , ••••• 

Endereço: •.••••••••••••••••• -~ •••••••••••••••••••• 

CONCESSÃO .E VALIDADE 

CONCEDIDA EM:~ ••.•• :. ••• ;.-.:: •••••••• -•• /~· ..... • j ..... .. 

VALIDA AT.€: ....................................... . 

RENOVAÇÕES 

Renovação Válida ,até ................. .; ....... / ..... .. 

Orgão outorgante •••.••••••••••••• .._ ................ . 

Lugar e data' da concessão ........................ . 

AssinatUra· e cari.mbo 

Renovação válida atê ••••••• ~ ........ / ....... / .... . 

Orgão outorgante •••••• _, ••••••• · •••• ·~ ............. . 

Lugar e data da concessão.~ ...................... . 

Assinatura e carimbo 
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VISTOS 

ANEXO III 

Artigo 2 
Aspectos Migr,atórios 

l. O Requerimento da carteira de tripulantes bem como sua rene· 
vação, nos formulários que o órgão competentes indique, serâ de responsabi
lidade da empresa transportadora. 

2. Quando, por qualquer circunstância, um tripulante deixar de fazer 
parte da empresa, esta comunicará seu alijamento ao órgão competente, re
metendo na mesma oportunidade sua carteira de tripulante terrestre. 

3. Em caso de perda ou destruição da carteira de tripulante, a empresa 
transportadora deverá comunicar imediatamente tal circunstância ao órgão 
competente, por escrito e em forma detalhada. 

4. A carteira de tripulante, pessoal e intransferível, deverá ser utilizada 
por seu titular para ingressar em qualquer dos países contratantes, unicamen
te quando se encontrar em desempenho de funções especificas a serviço de 
sua empresa transportadora. 

5. A posse da carteira não isentarã o tripulante da obrigação de apre
sentar documento de identidade, licença de condutor e cartão de controle de 
entrada e saída. 

6. O Uso indevido ou a adulteração da carteira de tripulante, por seu 
titular ou por terceiros, dará lugar a sua invalidação para posterior cancela
mento, sem prejuízo das medidas legais a serem aplicadas ao responsável ou 
responsáveis de acordo_ com as disposições vigentes em cada país. 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
1-ATA DA 5• SESSÃO, EM 12 DE MARÇO DE 1981 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Aviso do Ministro Chefe do Gabinete Civil da Presidência da 
República. 

- N• 652-SUPAR/80, encaminhando informações do Ministério da 
Fazenda sobre o cmprêstimo externo autorizado pelo Senado Federal ao 
Governo do Estado de Minas Gerais, através da Resolução n,., 86, de 19751 

em aditamento aos esclarecimentos prestados, através do Oficio 5.441, de 
26-8-80, pelo Governador daquele Estado. 

1.2.2- Aviso do Ministro das Relações Exteriores 

- N9 5/81, encaminhando informações daquele Ministério sobre- o 
Projeto de Decreto Legislativo n• 26/80 (n' 61/80, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o texto do Tratado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da República Argentina para o aproveita
mento dos trechos limítrofes do rio Uruguai e de seu afluente, o rio Pepiri
Guaçu, concluído em Buenos Aires, a 17 de maio de 1980. 

1.2.3- Oficios do Sr. 1•-Secretário da Câmara dos Deputado• 

Encaminhando à revisão do Senado aut6grafo das seguintes matérias: 

-Projeto de Lei da Câmara n• 3/81 (n• 1.889/76, na Casa de ori-
gem), que altera a redação dos arts. 7•, 9• e 10 da Lei n• 6.223, de 14 de ju
lho de 1975, que dispõe sobre a fiscalização financeira e orçamentária da 
União, pelo Congresso Nacional, e dâ outras providências. 

- Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado 
n• 71/79 (n' 2.538/79, na Câmara dos Deputados), que revoga o art. 18 do 
Decretowlei n9 5, de 4 de abril de I 966, e dá outras: providências. 

1.2.4 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

- Projeto de Lei do Senado n• 50/78, que acrescenta parágrafo ao 
art. 4• da Lei n• 6.226, de 14 de julho de 1975. 

-Projeto de Resolução n' 51/76, que institui o Museu Histórico do 
Senado Federal e determina outras providências. 

-Emendas de Plenãrio apresentadas ao Projeto de Lei do Senado n,., · 
38/80, que acrescenta artigo ao Código Civil para dispor acerca da escri
tura pública e seus requisitos. 

- Projeto de Lei do Senado n• 122/79, que altera a redação e revoga 
dispositivos da Lei n' 3.207, de 18 de julho de 1957, que regulamenta as 
atividadçs dos empregados vendedores, viajantes e pracistas. 

- Projeto de Lei do Senado n• 146/80, que isenta do Imposto de 
Renda o 13•-salârio. 

1.2.5 - Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n• 7/81, de autoria do Sr. Senador Ores
tes Quêr,.::ia, que revigora o art. 563 da consolidação das Leis do Trabalho, 
com a redação que especifica. -- --

dos 
1.2.6 - Comunicações da Liderança do PDS na Câmara dos Deputa-

- De substituição de membros em Comissão Mista. 

1.2.7 - Discursos do Expediente 

SENADOR AGENOR MARIA -A problemátiCa nordestina, face a 
seca que ora castiga aquela região. 

SENADOR TEOTON/0 VILELA -Observações sobre a ação go
vernamental no combate ao flagelo das secas. 

SENADOR ORESTES QUERCIA - Decisão da Comissão Parla
mentar de Inquérito que examina violência urbana, suas causas e conse
qüencias, em visitar as prisões e albergues de menores nas cidades do Rio 
de Janeiro e São Paulo e, encerrar os trabalhos daquela comissão com a 
realização de um painel sobre as migrações internas~ aspectos sociais e le
gais da violência. 

1.2.8 - Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinãria a realízarwse hoje, às 18 horas e 
30 minutos, com ·Ordem do Dia que designa. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

- Requerimento n• 546/80, do Senador Dirceu Cardoso, solicitando 
a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo de autoria do so
ciólogo Luiz Carlos Mancini, publicado no Jornal do Brasil. de 19 de ouw 
tubro de 1980. Aprovado, após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. 

- Requerimento n9 547/80, do Senador Bernardino Viana, solicitan
do a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da palestra proferida pelo 
Ministro de Estado do Trab&lho, Murilo Macedo, por ocasião da inaugu
ração do edificio-sede da Confederação Nacional dos Trabalhadores do 
Comêrcio, em Brasília, no dia 19 de novembro de 1980. Aprovado. 

- Redação finai do Projeto de Resolução n' 130/80, que suspende a 
execução da alínea "c" do n9 17 do inciso II do art. 106 do Decreto-lei n9 
5, de 15 de março de 1975, ·e o decreto "n", n9 1.135, de 26 de setembro de 
1968, ambos do Estado do Rio de Janeiro. Aprovada. Ã promulgação. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 87/80 (n• 3.898/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre o 
provimento de cargos de juiz de direito dos territórios, nas condições que 
menciona, e dá outras providências. Aprovado. À sanção. 

-Projeto de Lei do Senado n• 32/80, do Senador Jutahy Magalhães, 
que dispõe sobre preferência a posseiros na alienação de terras da união. 
Aprovado, em segundo turno, após usarem da palavra os Srs. Henrique 
Santillo, Leite Chaves, Affonso Camargo, Dirceu Cardoso c Jutahy Maw 
galhães. Ã Comissão de Redação. 

-Projeto de Lei do Senado n• 160/79, do Senador Amaral Furlan, 
dispondo sobre recebimento de pecúlio pelo aposentado que retorna ao 
trabalho. Aprovado com emenda, em primeiro turno. Á Comissão de Re
dação. 

-Projeto de Lei do Senado n• 29f80,do Senador Gastão MU!er, que 
obriga a indentificação numérica de motores pelas fãbricas produtoras de 
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veículos automotores, e dâ outras providências. Aprovado, em primeiro 
turno. 

- Projeto de Lei do Senado n9 18/80, do Senador Itamar Franco, 
que dispõe sobre a aposentadoria especial do músico. (Apreciação preli
minar da constitucionalidade.) Discussão adiada para a sessão do próximo 
dia 16, nos termos do Requerimento n• 9f8L 

-Projeto de Lei do Senado n• 163/80, do Senador Orestes Quércia, 
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçãos. 
Discussão adiada para a sessão do dia 8 de abril vindouro, nos termos do 
Requerimento n• 10/81. 

1.4 - DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR MAURICIO LEITE - Acusações do Governador 
Tarcísio Burity, do Estado da Paraíba. ofensivas ao Senado e aos Deputa
dos dissidentes do PDS paraibano. 

SENADOR L.i.ZARO BARBQZA - Apresentando projeto de lei 
que introduz alterações no Código de Mineração. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO -Necrológio de Cezenando Pe
chincha Filho, vulto capixaba falecido no último mês de fevereiro. 

SENADOR EVANDRO CARREIRA- Declarações do Presidente 
do IBDF, publicadas no Jornal de Brasflia, em sua edição de hoje, referen· 
te à devastação da Amazônia. 

SENADOR LEITE CHAVES- Presença nos trabalhos da Casa de 
Comissão da Sociedade Rural de Maringâ-PR. 

SENADOR HELVIDIO NUNES- Apelo ao Ministro dos Trans
portes, no sentido da pronta liberação de recursos para a conclusão do 
porto marítimo do_ Piauí. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Realização, em Fortaleza, de 
seminário sobre a seca no Nordeste. 

SENADOR FPANCO MONTORO- Participação dos empregados 
e empregadores na administração do INPS. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Medidas anunciadas pelo 
Senhor Presidente da República em sua recente Mensagem Ãnua ao Con
gresso Nacional, referente ao combate às secas no Nordeste. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES
SÃO. ENCERRAMENTO. 

2 - ATA DA 6• SESSÃO, EM 12 DE MARÇO DE 1981 
2.1 - ABERTURA 

2.2 - EXPEDIENTE 

2.2.1 - Leitura de projetos 

ProjetO de Lei do Senado nfil 8/81, da Comissão Diretora, que reajus
ta os valores de vencimentos e proventos dos servidores ativos e inativos 
do Senado Federal, e dâ outras providências. 

Projeto de Lei do Senado nfil 9/81, de autoria do Sr. Lázaro Barboza, 
que introduz alterações no Código de Mineração. 

2.3 - ORDEM DO DIA 

Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 
239, de 1980 (n• 450/80, na origem), pela qual o Senhor Presidente daRe
pública submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Ayrton Gonza
les Gil Dieguez, Embaixador do Brasil junto à República do Zaire, para, 
cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Re
pública Popular do Congo. Apreciado em sessão secreta. 

Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem nfil 
305, de !980 (n• 533/80, na origem), pela qual o Senhor Presidente daRe
pública submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Amaury Bier, 
Embaixador do Brasil junto à República de Trinidad e To bago, para, cu
mulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil em Santa Lú
cia. Apreciado em sessão secreta. 

Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagen nfil 
306, de 1980 (n• 537/80, na origem), pela qual o Senhor Presidente daRe
pública submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Amaury Bier, 
Embaixador do Brasil junto à República de Trinidad e tobago, para, cu
mulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil em São Vicente 
e Granadinas. Apreciado em sessão secreta. 

2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO 

3 - DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTERIOR 

Do Sr. Dinarte Mariz, pronunciado na sessão de 11-3·81. 

4- ATA DE COMISSÃO 

5- MESA DIRETORA 

ATA DA 5• SESSÃO, EM 12 DE AGOSTO DE 1981 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 46' Legislatura 

PRESIDJ!:NCIA DOS SRS. JARBAS PASSARINHO, GILVAN ROCHA, 
JORGE KALUME E ALMIR PINTO. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Evandro Carréira- Raimundo Pa
rente- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Bernar
dino Viana- 17!elvídio Nunes- Almir Pinto- Mauro Benevides- Age
nor Maria - Dinarfe Mariz - Maurício Leite - Marcos Freire - Gilvan 
Rocha~ Jutahy Magalhães- Luiz Viana- Dirceu Cardoso -João Cal
mon- Moacyr Dalla- Roberto Saturnino- Tancredo Neves- Franco 
Montoro -Orestes Quêrcia- Henrique Santillo- Lázaro Barboza- Vi~ 

cente Vuolo -José Richa - Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. I •-Secretârio procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISO DO MINISTRO CHEFE DO GABINETE CIVIL DA 
PRESIDI::NCIA DA REPÚBLICA 

N• 652-SUPAR/80, de 26 de dezembro de 1980, encaminhando infor
mações do Ministêrio da Fazenda sobre o empréstimo externo autorizado 
pelo Senado Federal ao Governo do Estado de Minas Gerais, através da Re-

solução n9 86, de 1975, em aditamento aos esclarecimentos prestados, através 
do Oficio 5.441, de 26 de agosto de 1980, pelo Governador daquele Estado. 

AVISO 

Do Sr. Ministro das Relações Exteriores 
N• 5 f81, de 9 de março de 1981, encaminhando informações daquele Mi

nistério sobre o Projeto de Decreto Legislativo n9 26, de 1980 (n9 61/80, na 
Câmara dos Deputados), que ~·aprova o texto do Tratado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina para o 
aproveitamento dos trechos limítrofes do rio Uruguai e de seu afluente, o rio 
Pepiri-Guaçu, concluído em Buenos Aires, a 17 de maio de 1980". 

(À Comissão de Relações Exteriores.) 

O FI CIOS 

Do Sr. lP-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão 
do Senado autógrafos dos seguintes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 3, DE 1981 

(N• 1.889/76, na Casa de origem) 

Altera a redação dos arfs. 7.•, 9.• e 10 da Lei n.• 6.2.23, 
de .14 dê juJho de 1975, que "dispõe sobre a fiscalizaA;ão fi
nanceira ·e orçamentária da UniãO', pelo Congresso Naeio .. 
nal, e dâ. outras providências." 

O COngresso Nacional decreta: 
Art_ 1.0 Os arts. 7.0 , 9.o e 10 da Lei n.• 6.~23, de 14 die julho 

de 1975, passam a 'Vigorar com a seguinte redacão: 
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''Art. 7.0 I.As entidades púb'licas com personalidade 
jurídica <ie direito privado, cujo capital pertença exclu
siva ou majoritariamente à União, a Estado, ao Distrito 
Federal, a Município ou a qualquer e_ntidade da respecti
va administração índireta, ficam submetidas à fiscali
zação fínanceira do Tribunal de Conta$ _co:r.respondente ou 
do Conselho de Contas dos Municípios, onde houver, sem 
prejuíw do controle exercido pelo Poder Executivo. 

Art. g_o Os Tribunais de Contas õU ·conselhos de Con
tas· dos Municípios, no exercício da fiscalização referida 
no art. 8.~ desta lei, não. interfe:-~irão .:ria pOlítica adotada 
pela entidade para a consecução dos ol>jetivos estatutários 
e contratuais. 

Art. 10. No julgamento das cont.as, os Tribunais de 
C~:m+as ou Conselhos de Contas dos Muntcípios tomarão 
por base o r-elatório anual, os balanços relativos ao encer
ramento do exercício, a.ssim como os certificados de audi
t.:::.ria dos órgão..<; que devem pronunciar-se sobre as contas." 

Art. 2.o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N.0 6.223, DE 14 DE JULHO DE 1975 

Dispõe sobre a fiscalização fi,n.anceira e orçamentária 
da União, pelo Congresso Nacional, e dá ou'b:'as providên
cias. 

Art. 7.o As entidades públicas com personalidade jurídica de 
direito privado, cujo capital pertença, exclusiva ou majoritaria
mente à União, a Estado, ao Distrito Federal, a Município ou a 
qualquer entidade da r-espectiva administração indireta, ficam 
submetidas à fiscalização financeira do Tribunal de Contas com
petente, sem prejuízo do controle exercido pelo Poder Executivo. 

§ 1.0 A fiscalização prevista neste ar~igo respeitará as pe
culiaridades de funcionamento da entidade, limitando-se a verifi
car a exatidão das contas e a legitimidade dos atos, e levará em 
conta. os .seus objetivos, natureza empresalial e operação segundo 
os métodos do setor privado da economia. 

§ 2.0 É vedada a imposição de normas não previstas na leglB
lação geral ou especifica. 

Art. 8.0 Aplicam-se os preceitos desta Lel no que couber, à.s 
fundações insti~uída.s ou mantidas pelo Poder Público. 

Art. 9.0 Os Tribunais de Contas, no exercício da fiscalização 
referida no art. 8.0 não interferirão na politica adotada pela. en
tidade para a consecução dos objetivos estatutári-os e contratuais. 

Art. 10. No julgamento das contas, os Tribunais de Contas 
tomarão por base o relatório anual, os balanços relativos ao encer
n:tment-O do exercício, assim como, os certificados de auditoria e o 
parecer dos órgãos que devem pronunciar-se .sobre a.s contas. 

CONSTITUlÇAO DO ESTADO DO RlO DE JANEIRO 

TiTULO I 
Da Organização Estadual 

CAPíTULO IV 
Do Poder Legislativo 

SEÇAO VII 

Do Conselho- de Contas dos Municípios 

Art. 60. A fiscalização financ-eira e orçamentária dos Muni
cípios será exercida mediante controle externo da Câmara Muni
cipal e controle interno do Executivo Municipal, na forma esta
belecida em ~ei. 

§ 1.0 O controle externo será exercido com o auxílio do Con
selho de Contas dos Municípios, que emitirá parecer prévio sobre 
as contas do _Prefeito. 

; 2.0 Somente por deci.são de dois terços .dos membros dà Câ
mara Mnnicipal deixará de pr-evalecer o parecer prévio emitido 
pelo Conselho de CQntas dos Municípios sobre as contas que o 
Prefeito deve- prestar anualmente. 

§ a.o Aplicam-se aos órgãos da administração indireta as nor
mas de fiscalização fin_an_c_e_i_ra e orçamentária estabelecidas neste 
artigo. 

Art. 61. O Conselho de Contas dos_ Municípios terá quadro 
próprio dE.' pessoal. _iurisdic:ão em todo o _território do Estado, res-

salvada a hipótese previ.sta no § 3.0 do a~t. 16 da C<mstituiçã.o 
Federal, e compor-se-á de sete membros d_ep.ominados Conselheiros. 

§ 1.0 A lei disporá sobre a organizaç:ão do Conselho de Cont~ 
dos Municipios. 

§ 2.0 Os __ Con.selheil'los serão nom_e_ados pe:o Governador do 
Estado, depois <ie aprovada a escolha pela Assembléia Legislativa, 
dentre brasileiros, maiores de trinta e cinco anos, de reconhecida 
idoneidade moral, com notóxio~ conhecimentos jurídicos, econôrrl;i
cos, financeiros ou de admínistração pública. 

§ 3.0 os Conselheiros terão as mesmas garantias e prerroga
tivas e estarão suj-eitos aos mesmos impedimentos dos membros do 
Tribunal de Contas do Estado. 

Art. 62. Compete ao Conselho de Contas dos Municípios, além 
de outras atribuições conferidas por lei: 

I - dar parec_er prévio s-obre a prestação anual de contas da 
administração financeira dos Municípios, exceto a dos que tiverem 
tribunal próprio; 

II - encaminhar à Câmara Municipr..l e ao Prefeito o parecer 
sobre as contas e sug-erir as medidas convenientes para a final 
apreciação -da c&.mara; 

III -- eleger o Presidente e os integrantes da direção; e 
IV - elaborar o Regimento Interno e organizar -o;: s_erviços 

auxiliares provendo-lhes o.s cargos. na forma da lei. 
Art. 63. As contas do_ Conselho de ·G::mtas dos Munit'ip:os in

tegrarão as do Governador do Estado e serão sul>metidH. e.nual
m.ente, à apreciação da Assembléia Legislativa. 

CONSTITUIÇAO DO ESTADO DO CEARA 

TíTULO I 

Da Organização do Estado 

CAPiTULO III 

Do& Municípios 

Art. 26. A !i.scalizaçã.o financeira e orçamentária dos l\lluni
cípios será exercida mediante controle externo da Câmara Muni
cipal e controle interno do Executivo Municipal, na forma estabe
lecida em lei. 

§ 1.0 o controle externo será exercido com o auxilio do Con
Selho de Conta.s doo Municípios, que er:Oltirá parecer prévio sobre 
as contas do Prefeito. 

§ 2.0 Oomente por decisão de dois terços dos membros da 
Câmara Municipal deixará de prevalec-er o parecer prévio emitido 
pelo Conselho de Conta-5 dos Municípios sobr_e __ as contas que o Pre
feito deve prestar anualmente. 

§ 3.0 Aplicam-se aos órgãDs da administração descentralizada 
as normas de fiscalização financeira e orçamentária estabelecidas 
neste artigo. 

Art. 27. O Conselho d.e Contas dos Municípios, com sede na 
capital pos.sui quadro próprio de pess-oal; jurisdição em todo o 
território do Estado e c·ompõe-.se de sete membros, denominados 
Conselheiros. 

§ 1.0 A lei_ disporá sobre -a organização do Conselho de Con
tas dos Municlpios, podendo dividi-lo em Câmaras e criar dele
gações ou órgãos destinados a auxiliá-lo no exercício de suas fun
ções e da descentralização de seus trabalhos. 

§ 2.0 os Conselheiros serão nomeados :pelo Gover:n.ador do 
Estado, depois de aprovada a indicação, pela Assembléia Legis
lativa, dentre brasileiros de_ reconheciçla idoneidade moral, com 
notórios conhecimentos jurídicos, econômlcos, -financeiros ou de 
administração pública. 

§ 3.0 Os Conselheiros terão as mesmas garantias, prerroga
tivas, vencimentos e impedimentos dos membros do Tribunal de 
Contas: do Estado. 

Art. 28. Compete aD Conselho de contas dos Municípios, além 
das atribuições previstas no Art. 113 da Gonstltuiçã.o Federal, no 
que couber, e de outra.s c:mferidas por lei, as seguintes atribuições: 

I - dar parecer prévio sobre as contas que os Prefeitos devem 
prestar anualmente às Câmaras Municipais, não -excedendo de 
cento e vinte (120) dias, a oontar do recebimento do processo res
pectivo, o prazo destinado para tal fim; 

II - exercer auditoria financeira· e orçamentária sobre a apli
cação dos recursos das unidad-es administrativas do Executivo e 
do Legislativo do Município através de acompanhamento, inspe
çõe.s e diligências; 

III - examinar as demonstrações contáheís e fin:.....J.ceira..s da 
aplicação dos recursos das unidaqes admin:l,strativas suj-r!~as ao seu 
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c<mtroie, e determinar a regularização na forma que a lei e-sta
belecer; 

IV - opinar sobre a aplicação de auxilias ou subvenções con
cedidos aos Municípios por entidades públicas ou particulares, 
aprovando-os ou não; 

V - encaminhar à Câmara Municip-al o parecer prévio sobre 
as contas do Prefeito, acompanhado do processo respectivo; 

VI - comunicar à Câmara Municip9.1, para fins de _direito, a 
falta de remessa, dentro do prazo, da.s: contas a que se re~ere o 
~tem anterior; 

VII - emitir parecer prévio sobre o plano de aplicação de 
auxílio concedido ao MunJcipio por entidades públicas ou parti
culares; 

VIII - prestar aos Municípios orientação, colaboração e assts
tência no estudo, planejamento e execução de programas relativos 
à administração municipal; 

IX - promoVe"!, em cooperação com Ds Municípios: 
a) a racionalização do serviço público municipal; 
b) a preparaç-ão de técnico.s em assuntos municipais; 
c) o estudo e planejamento de metas administrativas de in

teresse dos municípios. 

EMENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 71, DE 1979 

(N' 2,538/79, na Câmara dos Deputados) 

Revoga o art. 18 do Decreto~Iei n~o 5, de 4 de abril de 
1966, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Fica revogado o art. 18 do Decreto-lei n.0 5 de 4 de 

abril de 1966, com a rectação que lhe foi· dada pelo art. i. o da Lei 
n.0 5 .480, d·e 10 de ag.osto de 1963. 

Art. 2.0 Os trabalhadores avulsos que exercem funções de di
reção e chefia nas operações de carga e c;lescarga -serão distribuí
dos pelo rodizío do respectivo sindicato e remunerado.s pelas en~ 
tidade:; estivadoras ou pelos tomadores de s.erviço. --

§ 1.0 Ficam excluídos das normas do ·presente artigo os con
f~rente.s de carga e descarga ocupantes das funções de ch·efi.a e 
de ajudante, considerados parte integrante da equipe, o.s quals 
continuarão sendo credenciados, pelas entidades estivadoras ou 
pelo.<; t-omadores de serviço. de preferência entre os sindicalizados. 

§ 2.0 As entidades estivadoras ou 0s tomadores de serviço 
promoverão entre os credenciados o siStema de rodfzio1 cabendo 
aos respectivos sindicatos fiscalizar sua fiel execução de modo a 
permitir uma divisão eqilitativa do tr.abal!'l...() e da remuneração. 

§ 3/' O conferente de carga e descarga não poderá ser cre
denciado por mais de uma entidade e,stivadora ou por mais de um 
tomador de .serviço. 

Art. 3.0 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4,0 Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECERES 

PARECERES N•s 53, 54, 55 E 56, DE 1981 

Sobre o Projeto -de· Le1 do Senado_ n.0 50, de 1978, que 
"acrescenta parágrafo ao art. 4.0 da Lei n.o 6.226, de 
14 de julho de 1975". 

PARECER N.0 53, DE 19S1 
Da C<>missão de C<>nstituição e Justiça 

Relator: Senador Murilo Badaró 
o projeto sob exame, subscrito pelo eminente Senador Curiha 

Lima, visa a alteração da Lei n.0 6 .226, de 14 de julho d~ 1975, 
que dispõe sobre a cont;:1gem recíproca de tempo de serviç.o pú
blico federal e de a:t.ividade privada, pa:r>a efeito doe apoSentadoria. 

COm efeito, intenta a medida acrescentar parágrafo único 
à<> art. 4.o da mencionada Lei n,o 6.226, de 14 de julho de 1975, 
co."t .o ·Objetivo. de, ex~l~~lr, .dl' restrição .oontill~ n,aquele <lispOiiiavo. 
!ega1, a propósito ',de reêólhimento de contribuição,· o tempo 'do 
serviço prestado por segurados empregaê"'Ores autônomos, -ánte..: 
rlormente à vigência da Lei n.O 3. 807, de 2Q de agosto de 1960. 

Como se conclui da justificação do p~{)Jeto, a modificação 
busca propiciar aos funcionários públicos federais ou autárçuicoo 
a contagem de tempo de .. lleJ;ViÇo n;estack>. na. ati.vLdade privada, 
anterior ao advento da LOPB," Independentemente da respec-
1tiva contribuição. E o faz, an-imado na alte1ração introduzida pelo 

Decreto n.O 80.595, de 21 de outubro de 1977, que alterou o art. 68 
do Regulamento do Regime da Previdência Soci·al, in verbis: 

uArt. 68. O período de filiação facultativo prevls~o 
no Item III do art. 7.0 será computado como tempo .de 
serviço em função das contribuicões efetivamente reco
lhid.as, obs-ervado o disposto no § 1.0 do art. 66." 

Como se vê, o <lireito ao cômputo desse tempo, sem qualquer 
obr.i~~ç.ão contl:i}?utiva, yem sendO: gar~ntido aos que se man~i~ 
veram· vlncu1adós à Prevldên'cla Soclal. · 

Assim, o.s segurados do sistema previdenclárto que nele per
maneceram, poderão computar tempo de serviço anterior ao ano 
do surgimento da Lei Orgânica da Previdênda Social, mesmo sem 
ter contribuído, nesse período, o que não ocorte em favor dos 
sei-vidores públicos federais ou autã.rquicos que tivessem si:io, na
quele per~odo, segurados da Previdência Social, impedidos de aver
barem tal tempo de atividade para fruição das vantr.gens da 
chamada lei da contagem reciproca de tempo de serviço, 

Nessa conformidade, ·entendemos que a proposição consagra 
a verdadeira reciprocidade de tempo de serviço, excluidos desse 
benefício as categorias não amparadas pelo referido Decreto n.0 

80.5'&5/77, ou seja, os empregados domésticos e os segurad:Js fa
cultativos - estes, circunscritos, hoje, a ministros de confissão 
religiosa e membros .de congregação religiosa - para as quais 
subsiste a e~igência de comprovada contribuição. 

Ante o notável paradigma constante do diploma le%al, devi
damente compendiado no Regulamento da PJr.evlM=•a , Social, 
urge a reparação de utP. sistema bifronte que permite o computo 
de tempo para efeito de aposentadoria pelo INPS, mesmo p~ra 
quem não contribuir e que não é computável, para o me.3mo e.felto, 
em favor dos f.uncÚmários públicos federais ou autárquicos. 
· . O qÚe se deseJa, pais, é acabar com essa situação discrimina
tória, adequando, na espécie, a Lei .n.0 6 .226, cte _1975, ao Sistema 
previdenciário, informando a questionada vedaçao. 

Até porque viola o "princípio da Unicidade" que -caracteriza 
0 Estado - Administração, notadamente, em se tratand<>. ·de _um 
Sistema Integrado de Previdência Soolal - SINPA!l', que abarca 
os segurados da administração pública e privada. 

Na esfera de competência regimental desta ComlsEf.o, não 
en-c.ontramos nenhum óbice de natutreza jurídico-constitucional, 
razão pela qual, opinamos pela aprovação do projeto. 

Sala das ComJ,ssões, 14 de wato de !980. - Henrique de ~a 
RO:qúe · Presidente - Murilo Badaró, Relator - Nelson Carneu-o 
_ Trui.credo Neves - Cunha Lima, sem voto - Franco Montoro -
AlO'YsiO Chaves - Moocyr Dalla - Aderbal Jurema. 

PARECER N.0 54, DE 1981 

Da C<>mis_sio de Legislação Social 

Relator: Senador Rirunundo Parente 

A Lei n.o 6.226, de 1975, que instituiu a contagem ~eciproca 
de tempo de serviço para os_ fins de aposenta~or~a, _est-a~ele~eu 
alguns critérios para a apuraçao do tempo d~ fllwçao a ~E'-VMen
cia Social comum ou aos órgãos de previdencia da Uma::l, quer 
do segurado-empregado, quer do servidor público. De um modo 
geral, o pretendente aos benefícios da lei tem, apeJ:_:as, q_ue averbar 
na repartição competente, mediante docmnentaçao habil o seu 
tempo ante:rior de serviço. 

Ao dispor, entretanto, sobre a situação dos empregadores que, antes do 
advento da Lei Organica da Previdencia Social, eram segurados facultativos, 
a '"lei da reciprocidade" incorreu numa discriminação que o presente projeto, 
de autoria do eminetne Senador Cunha Lima, pretehde corrigir. 

Como esclarece a ''jústifiCãtiva", o segurado autônomo que, 
antes ele 1960, exerceu ativldade vinculada ao sistema previden
ciá;rio pode eomputar pa,ra a sua apose-ntadoria aquele tempo de 
serviço mesmo que. não tenha leito, à época, o 'recolhlm<l!lto de 
contribuições. 

Esse entendimento, porém, se é válido para as aposentadorias 
concedidas pelo INPS, não é apllcável para vs efeitos da mencio
nada Lei n.O 6.226/75, por força do que dispõe o seu artigo 4.0

, 

in verbis: 
"Art. 4.o Para os efeltx>s desta lei, o tempo de ser

viço ou de ativldade, conforme o caso, será computado de 
a-cordo com a legislação pertinente1 observadas as seguin-
tes na<nnas: · 

IV - O tempo de serviço relativo à flliação de segurados 
de que .trata o artigo 5.0, item III, da Le) n.0 3.807, de 
26 de agosto de 1960, bem como o dos segurados fa~ulta-
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tiv~s, dÔs domésticos e dos trabalhadores autôt).omo,;, só 
.sera contado quando tivel;" havido recolhimento, nas· épo
cas próprias, da contribuição previdenclária·eor:responden
te aos períodos de atividade .... 

"Verifi'cà.-se, ·portanto, que· pa.ra. deterriúnados segu
xa,do•, notadame'tte os autón<Jm<llj, o teiJlpo de atividade 
anterior' a 196o; mesino não coberto por çOntii!J.uições, é, 
como sempre foi, considerado para fins de aposentadoria. 
E embora..a Lei n.0 6 .226, de 1975, l!l!lllde çonsidera.r, em 
favor dos funcionários públicos, pa.ra efeito de aposenta
doria, o pertodo de trabalho considerado pelo INPS, só 
o leva em. co:nta quando houver. na época própria, o reco
lhimento da. contribUição." 

ora, tal situação dtser!mlna.tórla, 'como diz bem o parecer da 
oouta COmissão 'de C<>nstltu!ção e Justiça, viola. o "Jlr!ncípio da 
unidade" que caracteriza o Es.tado-Adm.ln:istração. notadamente 
em se tratando de um Sistema Integrado de 'Rrevl<lêncla Social 
- ·SlNPAl>, Que abarca os segurados da. administração públlca. 
e privada.'' 

Parece-nos, ·assim, que o projeto· tem pertinência e. c~rige 
uma imperfeição técnico-juridlca. ·se o tempo de serviçO, anterior 
a 1960, é vâlldo pa;rn o INPS, mesmo ""m o recolhimento de con
tribuições, deve também o .ser para a aposentadoria do fUneiOná
rfo· !!ne;.,antes do Setí ingresso "IJO serviço público, foi s.egn;rado 
facultativo da Previdência. SOcial. 

Ante o exposto e perrllhando, no mérito, o parecer da ·douta 
Comissão de Constituição e Justiça, opinamos pela aprovação do 
presente projeto, 

Bala daS COmisSões, 9 .. de outubro de 198(). - Helvidio Nmies, 
Presidente - lt&imnndo Parente, Relator - Hmnberie Lucena. -
Franco Montoro - Nelson Carneiro - Jnta.b:y 1\iagalhães. 

PARECER N.0 55, DE 1981 
Da Comissão de Serviço Público Civil 

Relator: Senador Raimundo Parente 
De. iniciativa do ilu.stre Senador C'unha Lihl~, o presente pro'": 

Jeto objetiva. acrescentar parâgrafo ao art .. 4.0 da Lei n.• .6 .226, 
"le 1975, que dispõe sobire a contagem recíproca de tempo de ser
viço público federal e de a.tivida.de privada, para efeito de apo
sentadoria. 

Esclarece o seu ilus,tr.e Autor, na. Justificativa, que: 
"A Lei Orgânica da Previdência Social, promulgada a 

26 de agosto de 1960, transformou determinadas catego
rias de segurados, até então fa.cultatfvos, em segurados 
obrigatórios, entre os quais os trabalhadores autónomos. 

Até abril de 1977, entretanto, prevaleceu o entendi
mento de que o segurado autônomo que não contribuíra 
pa.m a Previdênci" Social antes de 1960, só vindo a fazê-lo 
posterlormep.te, ma:s que exercera suas ãtividades profis
sionais naquele periodo, poderia requerer, para. ef•eitos pre
vldenclârios, o cômputo daquele tempo." 

E mais adiante: 
14ÚS segura,d_OS dO liNPS que continuaram OOmo tais, po

derão computar tempo de at!'i11dade e.nter!or a 1960, mes
mo sem ter pa.go, nesse periodo, contribuições, orltérl.o, to
davia, que não vigora para ·os funcionários públicos federais 
ou a.utârquicos que tivessem sido anteriormente segurados 
da 'prevddêncla social e desejarem computar tal tempo de 
atlvidade para. se aposentarem nos termos da Lei n.• 6. 226, 
de 14 de julho de 1g75, que instituiu a contagem reciproca. 
de tempo'de serviço público federal e de at!Vidade privada, 
para efeito de aposentadoria. · 

li: que a restrição, no primeiro caso, resultou de um ato 
regulamentar (a.rt. 68 do Regulamento do Regime da Pre
vidência Social), cuja edição competia exclusivamente ao 
!Poder Executivo, razão pela qual este baixou novo decre
to sobre a matéria, ou seja, o antes referido Decreto n.O 
80.595, de 21 de outubro de 1977.'' 

i!liitretru'ifiÔ, 'na·llljJól;ese da ·contagem de témpo·de serviço em 
a.tlvidade, sujeita ao regime do INPS, por parte dos func!onâr!os 
públicos civis da União, a Lei n.0 6.226, de 1g~, em seu art. 4.0, 
Item m, exclui o,s que não continuaram como ,contribuintes do 
Sistema Previdenc!árlo, após o advento da Lei Orgânica da Pre
vidência. Social, 

Posteriormente, o Decreto n.o 80.595, de 1977, alterou aquela 
norma, c_onsagrando que o período anterior a. 1960, época em que 
o interessado se enquadraria como facultativo, mesmo que não 
coberto por contribuições, .integra o tempo de serviço para efeitos 
de concessão do benefício previdenciãrlo. O que não- vigora para 
os servidores públicos federais ou autárquicos que tivessem sido 
anteriormente segurados da previdência social e desejem compu
tarc"tal ·periódo .. ,:de &lvidade,· para. se apbsentarein nos lléiDf<iscda: 
Lei n.O 6.22<!, de 1975 - LOPS. 

Assim, a proposição Visa a propiciar ·aos servidores públicos 
federais ou a.utã.rquicos a contagem do tempo ·de serviço prestado 
na atlvldade privada, anterior à. LOPS, independente da rMpec
tiva contribuição, já que, pa~ os autónomos. a·tempo de ativida
de . anterior a 196(), mesmo não coberto por contribuições, é consi
derado para fins de aposentadoria; e para os servidores públicos, 
para o mesjno efeito, o periodo de trabalho. considerado pelo liNPS 
é o comprl)Vado pelo reco!h.lmento. da contribuição, 

Considerando que a. intenção do Legislador é sanar a dicoto
mia. criáda. em desfavor· da sacrificada classe dos servidores públi
cos, .somos, no âmbito desta Comissão, pela apl:'ovação 'do Projeto 
.sob exame. 

Sala das Comissões, 4 . de novembro de. 1980.. - Humberto 
Lucena, Vice-Presldente, no exerclc!o da presldêncía. - Rahnun
do Parente,· Relator - Alberto Silva. ....:. Bernardino VllUl&. 

P~ER N~0 56, DE 1981 
iDa Comissão de FJna.nçaS 

ReJa,tor~ SieoadQr ~00 'Pa.re:nte 
.De~in!Ci!ltiv;~. do !lustre Se . .,ador Cunha Lima, vem.· a eXallJ11 

da Comissão de Finanças projeto de Lei do Senado que acrescen· 
ta PO,!:ágrafo a() art .. 4.0 da Lei n.O 6.226, de 1.4 de..Julho, de 1975, 

.Justificando ·sua: proposição, àpós histoiiar a.·· situiçâo dos 
funcionários que c<>ntarem reciprocamente o tempo de serviço 
público federal ·e privado· sustenta o· autor: 

"PQrtanto, os segu~rado.s do I!NPS que continuaram 
como ·tais, poderão computar tempo de ativ.1dade anterior 
s. 1960, .mesmo sem _ter pago, nesse períod~. contribuições, 
crlj;ér!o, todavia; que não vigora para·os fUnclonârlos pú
bllcos federais ou autârquicos que tivessem sido antemor" 
mente segurados da previdência social e desejarem cpmpu~ 
tax tal tempo de. atividade. pará se aposentarem .nQs ter
mos :da Lei n.o 6.22li, de 14 .de julho de 19~ •. que instituiu 
a contagem r~cfproca de tell?-PO de· servit;o púbLtCo federal 
e· de atividade privada, para. efeito de aposentadoria. 
· l1: que a reStrição, -no primeiro Caso: ·Tes-ultou de um 
ato regulamentar (art. 68 .do Regulamento .do Regime de 
Previdência Social), cuja. edlçã.o .competia e:>~.clu&!vamente 
ao !Foder Executivo, razão pela qual este .. baixou no>o de" 
creto S<>bFe a matétla ou séja, o antes referido IJ«creto n.• 
80.595, .de 2L de outuh,o. de .. 1977. Jâ, entretanto, ·na hipó
tese da contagem de tempo de serviço em ativida.de. suJei
ta ao regime do. l!NPS por parte dos funcionários públicos 
civis da Uniãó, a. n'latéria·estâ disciplinada pelos seguintes 
dispositivos da Lei n.O 6.226, de 14 de-jüiho··;,_e,'í'g'ro':· "·,:: 

. .. . '~A_rt: 4.6 __ . P:aÍ"?- os efe~tos. des~ ~~i, o te~P9. d_~ 
s~fflço OU' de a"tívtdade, conforme o caso:. -será ·compu .. 
tado de acor~o .co!!l a legislação pertinente, observa~ 
das as seguintes normas: · 

...... ;_, ... ~. ·-·: .. ~-~·~ .. ~ ... · ... ~ .................. . 
IV - O tempo de se.V!Ço relativo ·à fÚ!á.çã.o de se

gurados de que trata o art. 5.0, !tem m, da ·~r:;n.g 
3.80'1, de 26 de ag<)Bto de 1960, bem como o dos segu
~a.dos faeultativos d03 domésticos e d03 trabalhado
res a.uUm.omos, ;6 será contado quando tiver ha.vido 
recolhimento, nas épocas prôprias, da contribuição 
prev!dene1árla. oonespondente aos periodos de atiVida
do." 
Para. determinados segurados7 notadamente os autó

nomos, o .tempo de atlvldade anterior a !980, mesmo não 
coberto por contribuições, é, como .sempre tol, considerado 
para !ins de apotentadorta. E embora a Lel n." 6.226, de 
1!Jit5, mando considerar, em favor dos func!onâl"!os públl
cos, para efeito de aposentadoria, o periodo de trabalho 
considerado pelo INPS, só o leva em conta quando houve, 
na épooo: própria, o reco!h.lmento da contribuição. 

Criou-se, desse modo, situação evidentemente dtsorl
minatór.!a. decorrente da !nadequação da Lei n.O 6 .226, de 
1975, ao sistema da leglsiação previdenclária, o que o 
presente projeto corr.ige, acrescentando parágrafo ao art. 
4.o do ct.tado diploma legal, cotno, a no.sso Yer, se impõe." 

A douta. Comissão de COnstituição e Justiça opinou pela 
constltuclonal!dade, jur!dleldade e, no mérito, pela ap.rovação do 
projeto. 

Também a Comissão de Legislação Social aprovou a propos!
cão acolhendo nosso parecer, onde saUentamos a pertinência da 
ProPo•ição e a correção que ela pretende fazer na Lei n.0 6.226, de 
14 de julho de 19~5. que in.stitulu a contagem reciproca de tempo 
de .serviço para fins de aposentadoria... 

Na mesma linha manifestou-se a COm!8são de Serviço PúbLico 
CIVil destacando que a Intenção do Legislador é sanar a dicoto
mia 'criada em desfavor da sacrificada classe do,s servidores pú
blicos. 



Março de 1981 J)IÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<ão II) Sexta-feira 13 245 

Sob 0 Mpecto f,!naneelro - competência regimental da C<J
missão de Finanças - 11ale destacar a e!e11ado propósito da pro
po.sição que objetiva acabar com situação discrimln<ttórla, adequan
do a Lei n.0 6 . .226, de 1975 a.o Ststerna. Integrado de Previdên~a 
SOcial - SliMPAS, que hoje abrange segurados da adm.!n!straçao 
públlca e privada. 

Ao proporcionar aos servidores públicos federais e autárqui
cos a contagem do tempo de serviço prestado na atlv!dade priva
da anteriormente à Lei Orgânica da Prev.ldêncla social, Inde
pendente de contribuição, para tins de aposentadoria, o projeto 
contém providência legal de grande alcance para os segurados da 
Prev!dêricia Social. 

Ante as razões apresentadas, conclu:imos pela aprovação do 
PLS n.0 50, de 1978. 

Sala. das C<Jm!ssões, 4 de dezembro de 19'80. - Cunha Lima, 
Presidente - Raimundo Pazente, Relator - Lázaro Barboza -
Teotônlo Vilela - Jorre Kalume - ~uta.b;y Magalhães - Martins 
Filho - Vicente Vuolo - .Aman1 PeixOto. 

PARECERES Nos 57, 58, 59 E 60, DE 1981 

Sobre o Projeto de Resolução n.0 51, de 1976, que 
"institui o Museu Histórico do Senado Federal e deter
mina outras providências". 

PARECER N:0 57, DE 19'81 

Relator: Senador Henrique d'e La Rocque. 

O ilustre Senador Itamar Franco é_ o autor da presente ini
ciativa que visa a instituir o Museu Histórico do Senado Federal 
e determina providências complementares a esse objetlvo prin
cipal. 

Para tanto, prescreve a proposição que o órgão a Ser Criado 
integrará a estrutura administrativa da Casa, na situação de uni
dade supervisionada, consoante o preceituado no art. 6.0, item m 
da Resolução n.0 58, de 1972, com auto~omia limitada, na forma 
do art. 172 do Decreto-lei n.0 200, de 19'67 e nos limites do Re
gulamento a ser aprovado mediante Ato da Comissão Diret-Ora Cio 
Senado Federal. 

Nos termos do projeto, constituirão o acervo do Museu to
das os el-ementos de valor histórico encontrados em qualquer de
pendência do Senado Federal1 além dos que lhe sejam doados e 
dos para ele adquiridos, os quais, para efeito de controle, serão 
tombadoJ pela Subsecretaria de Património, com registras especí
ficos no PRODASEN. 

Depois de definir o que se entende por elementos de valor 
histór:co, para os fins objetivados, a prOP<Jsição estabelece a es
trutura administrativa do novo órgão, situando-a em organização 
igual a que tutela os demais órgãos supervisionados da casa -
CEGRAF e PRODASEN. 

o ilustre autor do projeto 1 em judiciosa fundamentação, ale
ga que a iniciativa se impõe pela imperiosa necessidade de se 
"preservar um valio::o acerv-o que, infelizmente, se está perdendo 
e deteriorando, por falta de cuidados especiais e adequados a es
pécie". 

Neste passo, o eminente autor destaca que "nã-o é raro vermos 
importantes elementos, de extraordinário. valor histórico, espalha
dos pelas várias dependências do Senado Federal, sofrendo o des
gaste cau.sado pela impropriedade da localização e da falta de 
con.servação. De igual maneira, seria mais pruó.ente que certos 
livros e documentos também pelo que representam na vida do 
Parlamento bra.sileirD, fo .s3m colocadOs em ."'ituação de melhor 
acomodação e proteGão, a-pesar de reconhecermos _os desvelos dos 
atuais .servidores da Casa n:J trato desses elementos". 

Adentrando os aspectos jurídicos da matéria - e procuran
do justificar a razão da sua iniciativa estar reservada apenas ao 
Sens:'o Federal - o autor destaca que: 

". . . estando as Casas LegLslativas organizadas consti
tucionalmente seg-ando o ~istema tJi-cameral, que impõe 
autonomia para ambas, no que concerne aos as.suntos de 
sua economia interna, não se admite a possibilidade de 
um'l Casa Legislativa votar matéria de alteração da es
trutura administrativa da outra, sem_ ferir o ordenamen
to inserto no art. 30 da Constituiç_ão, que garante a cada 
uma das Câmaras ~'dispor sobre sua organização, polícia e provimento de cargos de seus serviços"." 

De igual modo, não há outorga constitucional para a viabili
dade da c:;iação de organismos vinculados diretamente ao Con
gresso Nacional, pois tal entidade é representada em dualidade 
- Senado e Câmara - não possuindo, por isso, configuração co
pro ,unidade ad~inistrativa ou orçamentária que permita tal de
Slderato. 

Assim, uma Res:lução, do Senado õu da Câmara, que preten
desse fundir órgão.s de ambas as casas, seria inconstitucional, 

diante do preceituado no art. 30 da Constituição. De igual mo
do, não seria possível a adoção -da medida por meio de lei ordi
ná.rb, pcr.:_ue, neste caso, ter:amo.s a interferência do Executivo 
- sançffo da lei - em a;;suntos da econJw .. i.:t interna das Casas 
L~gislativas. Po~ intermédio de Decreto Legislativo também seria 
im··ável a medida, não só porque tal instrumento legislativo só 
pode ser .empregado nas hlpó.teses _indicadas na constituição (art. 
44) senão, também, em virtude de sua tramitação bicameral, o 
que corresponderia à permissão de uma_ casa d:sJ...Or sobre maté
ria constitucionalmente reservada à outra. 

Assim, diante desse.s: a1pectos ponderáveis da tessitura ju
ridica, fomos le··aãos a limitar a idéia ampla que tínhamos, de 
propor a instituição d-e um órgão para o Congres.~o Nacional, para 
nos situarmos nos parâmetros apenas do Senado Federal, pen
sando que, pelo menos, teremos dado um passo em busca. de uma 
solução mais pragmática e identificada com os reclamos da atua
Edade. 

A matéria. como se observa, é da maior importância, pois fe
r·e um tema de interesse histórico-cultural inteiramente ligado à 
historiologia do Poder Legislativo no Brasil. 

De fato, repOnta, como extraordinariamente feliz, a iniciativa 
sob exame, a qual, além de estabelecer um sistema de proteção 
aos elementos vinculados à história desta Casa, cria condições de 
divulgaGáo dos valores culturais que os mesmos representam. con
tribuindo a"'sim para a formação de uma mentalidade mais re
~eptiva uara a verdadeira missão oue incumbe ao Parlamento 
Brasileiro, na conjuntura democrática nacional. 

O Mu.seu Histórico do Senado Federal servirá., ainda, para asstc 
nalar ~ contribuição dos Senadores, na formação da nossa na
cionalidade. destacando, ainda, ·D papel que representam na ta
refa do desenvolvimento brasileiro. 

Por to-dos esses motivos e considerando que o projeto se en
quadra na outorga do art. 30 da Constituição, além de se apre
sentar em perfeitas cond!ções de jmidicidade e de técnica legis
lativa, -opinamos pela sua apróvação. 

Sala das Comissões, 10 de junho de 1976. -- Accioly Filho, 
Presidente - Henrique de La Rocque, Rel~tor - Ilelvídio Nunes 
-José Lindoso- Leite Chaves --.. Nelson Carneiro -Dirceu Car
doso - Otto Lehmann. 

PARECER N.0 58, DE 1981 

Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Tancredo Neves 

É submetido ao exame desta Comissão o presente Projeto de 
Rewluç::'io de autoria do ilustre Senador Itamar Franco, que ins
titui o Museu Histórico do Senado Fedf:!ral. como órr;ãc Ruuervt
sionado nos termos do previsto no art. 6.0, item m, da Resolução 
n.0 58, de 1972 - e com a finalidade de divulgar a historiologia 
desta Casa do COngresso Nacional. 

2+ A justifição do projeto nos convence do seu grande inte
resse cultural e da viabilidade de sua concretização no â,mblto 
a'.dntinistrativo do Senad·o. 

Ne-sse sentido, não seria demasiado tran.c::crever ~.Jguns tre-
chos em que o autor enfatiza os objetlvos da proposição: 

"O projeto, pois, ao propor a instituição do Museu Histó
rico do Senado Federal, objetiva, sObretudo, preservar um 
valioso acervo que, infelizmente, se está perdendo e de
teriorando, por falta de cuidados especiais e adequados 
à espécie. 

Não é raro v_ermos impOrtantes elementos, de extraordi
nário valor histórico, espalhados pelas várias dependên
cias do Senado Federal, sofrendo o desgaste causado pela 
impropriedade da localização e da falta de conservação. 
De-- igual maneira, seria mais prudente que certos livros 
e documentos, também pelo que representam na vida do 
Parlamento brasileiro, fossem colocados em situação de 
melhor acomodação e proteção, apesar de reconhecermos 
o,::; d·esvelos dos atuais servidores da Casa no trato desses 
elementos.'' 

De""se modo, constata-se que a principal preocupação do ilus
tre autor do projeto é a preservação do patrímônio histórico-cul
tural desta. Casa do Poder Legislativo, no contexto daqui) o que se 
vem c-onstituindo numa de nossas maiorE•.s preocupações atuais, 
que é a preservação da memória nacional, va1~ dizer. de tudo 
aquilo que representa o verdadeiro desenvolvimento cultural bra
sileiro .Aliás. o interesse em se con!ierva r t>~t.e R cervo rleve-se ao 
próprio estágio de desenvolvimento que o Pais alcançou. 

P..,r outro lad-o é dP notar-c:;~ que n obietivo no nro,Jet., não P. 
o de preservar estaticamente este valioso património, senão o de 
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pretender que ele se,la divulgado, isto é., que e1e se torne uma 
fonts de cultura viva e dinâmica. 

3. Ante o exposto. considerando a impoitância da proposi
ção e não havendo qualquer ob]eGão do ponto de vista financei
ro, somos pela aprovaÇão do presente Ptojeto de Resolução. 

Sala das Comlssõe.s, 23 de ogosto de 1979. - Cunha Lima, 
Presidente - Tancredo Neves, Relator - Mauro Benevides -
Affonso Camargo - Amaral Peixo-to - Arnon de Mello - .Jutahy 
Magalhães - Jorge Ka,Jume - Lomanto Júnio~. 

PARECER N.• 59, DE 1981 

Da Comissão -Diretora. 

Relator: Senador Lourival Baptista 

Relatório 

com par-ecer favorável da Do-uta Comissão de Constituição e 
Jus+iça, da lavra do nobre Senhor Senador Henrique de La Roc
que, que oonclui pela sua jurldlccdade e constitucionalidade, vem 
à Oomissão Diretora, o pre.sente Pr.aJeto de ResoJução, de autor!~. 
do nobre Senhor Senador Itamar Franco, o~-qual vl.sa instituir o 
Museu Histórico desta casa do Congresso Nacional. 

A propo-sição está devidamente justificada. 

Do ponto de vl.sta deste órgão - COml.ssão Dlretora - a ma
téria há que ser examinada, quanto a seus aspectos administrativo 
e orçamentário. 

11: o relatório. 
p.,...,..,. 

Reconhecendo a valia e as altas Intenções da Iniciativa do no

bre Senhor Senador Itamar Franoo, e registrando o brilhante pa
recer do nobre Senador Henrique de La R<Jcque, da Douta COmis
são de Constituição e !ustiça, opinamos pO-r que a matéria seja en
caminhada à Douta Coinissão de Finanças, conforme despaeho da 
Presidência, nà forma de substitutivo que atenda às conveniências 
de ordem admini.s'rativa e à disciplina orçamentária. 

'De fato instituir um Orgão, criar um serviço no Senado Fe
rteral sem ~ntes proceder aos estudos necessários à sua perfeita 
compatibillza{'áo oom as realidades adminlstratlva.s pre.sente.s seria 
em vão. 

D~ outr·o· lado, instituir um órgão novo, criar _um :hovo servi_?O 
sem previsão orçamentária, redundaria ~m estabelecer obrigaçao 
financeira sem meio ou modo de cumpn-la. 

o :(ltual organograma ad:t:qin!str8;_tivo da Cru:ía nãO ~colhe nem 
prevê a criação de um Museu. Ele nao estabeleee condições de es
paço, equipam~ntos e recursos humanos_ qué permitam aceit~ a 
instituição de um Museu, sem a reaJ.izaçao. de estudos prelimma
res. 

o nosso Orçamento, igualmente, não consigna dotação que 
permita a realização de qualquer despesa com tal fim. 

Ante o exposto, a Comissão Dlretora aprova o seguinte Sub.sti
tutivo ao Projeto de Resolução n.0 51, de 1976: 

EMENDIA N.0 1 

(Substitutivo) 
Cria Comissão de estud·:>s para instituição do Museu 

Histórico do Senado Federal. 

Art. 1.0 11: criada Comissão Especial, composta de 9 (nove) 
membr:os, para estudar a conveniência e a oportunidade da insti
tuição do Museu IDstórico do Senado Federal. 

Art. 2.° Comporão a Comissão representantes dos Partidos 
Políticos com assento no Senado Federal, obedecida a regra da 
proporcionalidade, conforme indicação a ser procedida pelas li
deranças. 

Art. 3.0 A Comissão criada pela presente Resolução deverá, 
no prazo de 120 (cento~ e vinte) dias, apresentar à ComisSão D!re
t:ora plano de organização e funcionamento do Museu Histórico 
do Senado Federal, projeto de instrumento legal de sua criação, 
e propo~ta de inclusão de dotação orçamentária no subanexo do 
senado Federal - Anexo Poder Legislativo para fazer face à.s 
de.spesas decorrentes da execução da presente. Resolução. 

•Art. 4.0 EstQ Resolução entra em vigor n~ data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário. 

'É o parecer. 

Sala da ComissãO ~Diretora, de· maio de 1980. - LitiZ Viana, 
Presidente - Lourival Baptista, Relator - Nilo Coelho - D!nart"' 
Mariz - Alexandre Costa - Gabriel Hermes. 

PARECER N.0 60, DE 1981 
Da Comissão de Constituição e .Justiça 

Sobre o Sul>.stitutivo apresentado pela Comissão Dlre
tora, que ao .Projeto d:e Resolução n.0 51, de 1976, que "ins
titui JO .Museu Histórico do !Senado Federal e determina 
outras providências". 

Relato-r: Senador Aderbal Jurema 

O Projeto de Resolução. que institui o Museu Histórico do Se
nado Federal, vem ao nosso exame para que opinemos .sobre o Subs
titutivo da COmissão Dlretora que cria uma Comissão de Estudos 
composta por 9 (nove) membros, e integrada por representante-s 
dos Partidoo Pd.íticos com assento nesta casa, com o objetivo de 
e.::• udar a conveniência e a oportunidade da instalação do referido 
Museu. 

A m·edida é salutar, no mérito, e como inexistem óbices quan
to ao aspecto jurídieo-constitucional, no.sso Parecer é pela sua 
aprovação. 

Sala das Co!nlssões,. 26 de novembro de 1980. - Aloysio Chaves, 
Presidente, em exercício - Aderbal Jurema. Relator - Mo3l0yr 
Dalla - João Calmon - Muril<> Badaró - Raãmunoo Parente -
Franco Montoro - Almir Pinto. 

PARECER N• 61, DE 1981 

Da Comissão de Constituição .e Justiça. Sobre as 
Emendas de Plenário apresentadas ao Projeto de Lei do 
Senado n.0 38, de 1980, que '(acrescenta art-igo ao Código 
Ci'Vil para dispor acel'ca da escritura pública e seus re
quisitos". 

Relator: Senador Aloysjo Cha'Ves 

Quando relatamos o Projeto de Lei do Senado n.o 38, de 1980, 
que visava acrescentar artigo ao Código Civil, para dispor acerca 
da escritura pública e seus requisitos, deixamos assentado que tal-: 
vez nem fosse o -código o lugar próprio para conter tal matéria, e 
sim a lei geral que discipâna os atos notariais, como ocorre na 
França, na Itália, na Espanha, na Alemanha e em Portugal, para 
citar ~penas esses sistemas jurídicos com os quais o nosso man
tém tão estreitas afinidades, especialmente no que se refere ao 
notariado, que é do tipo latino. 

Para aumentar a confusão, vãrias leis da organização judi
ciária, editadas nos estados-membros, contém regras formais a 
re.speito das escrituras públicas, e, como se isto já não bastasse, até 
provimentos de ccrreg.edorias dedicam ~paço à matéria. 

Assunto tão sério e tão grave não pode ficar em tal labirinto 
de indefinições e, por Uso, demos parecer favorável, oom algumas 
emendas, ao aludido Projeto de Lei n.o 38, de autoria do Ilustre 
Senador Paulo Brossard. Sobretudo para superar as omissões e 
dificuldades, sanar as falhas exl.stentes, consideramos oportuno 
inserir no Código Civil d:L3positivo que contivesse os requisitos ge
rais das e.scrlturas públicas, deixando para a lei especial - a tão 
esperada lei orgânica do notariado - as formalidades complemen
tares e os requisitos a ser-em atendidos em casos especiais, como 
formato e. tamanho de livros, designação de funcionários compe
tentes para a lavratura, forma de abertura e encerramento dos 
livros, autoridade competente para tal, utilização de livros Im
pressos e do .sistema de folhas soltas, como escrita por meios me--

ãnicos ou eletrônlco.s, formalidades das es_crituras em que inter
enham analfabetos, mutilados, cegos, surdos, mudos e surdos
mdos, etc. 

As Emendas de n.0s 1 e 2 de Plenário, de autoria do Ilustre 
Senador Bernardino Viana, contrariam essa orientação,· antes ex
post,a, porque c.s assuntos nelas versados traduz.em minúcias, de
talhes, aspectos das escrituras.pftJ;>!icas que, embora importantes 
não contêm cunho de generali~ade, . descabem em um Código e, 
no caso, seu lugar próprio é~ a lei 'do: notariado. 

O Código Civil é, como tem sido ressaltado pelos seus mais 
eminente.s comentaristas, uma lei notável - em seu tempo e ain
da hoje - que .se pode ombrear, no gênero .. com as mais perf.eitas 
elaJ:oradas ·em qualquer país do mundo. 

Impõe-se, dessarte, conio- medida Cautelar e de genuina defe
sa desse Código, preservá-lo de alterações incompatíveis com a 
matéria que .ele regula, mãxime se, como nesse caso, devem ser 
Qbjeto de lei especial. 

Pelo exp.o.sto. e invocando os funda..tnento.:; já exarad·os em nos
.c;o parecer ant~rior. opinamos contrariamente à aprovação das 
Emendas n.Os 1 e 2, de Plenário. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1960. - Aderbal .Ju
rerit.a, Ptesidemte, em exercicio - Aloysio- Chaves, Relato~ - ~ugo 
Ramos - Leite Chaves - Raimundo Parente - Bernardino V1ana 
Lenoir Vargas - Lázaro Barboza - Cunha Lima - Moaeyr Dalla. 
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PARECERES Nos 62 E 63, DE 1981 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 122, de 1979, que 
altera a reda.ção e revoga dispositivos da Lei n.0 3.207, de 
18 de julho de 1957, que regulamenta as atividades dos 
empregados vendedores, viajantes e pracistas". 

PARECER N.0 62, DE 1981 

da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Raimundo Parente 

O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Orestes 
Quércia, acrescenta parágrafo ao art. a. o, revoga o art. 5.0 e altera. 
a redação do art. 7.•, todos da Lei n.O 3.207, de 18 de julho de 1957, 
objetlvando, em sintese, que nos casos de transação a ser efetua.da 
através de prestações, a comissão seja paga ao vendedor no mesmo 
mês em que a empresa tenha aceito a transação, bem como veda 
o esterno da comissão na eventualidade de insolvência do com
prador. 

Na Justificação, assinala o Autor, quanto ao primeiro caso, 
que a dependência do pagamento das com4ssões à ordem de rece
bimento das prestações, "é profundamente injusta e incoerente, 
de vez que a empresa teve prazo de dez dias para aceitar a 
~ransação, devendo receber juros elevadissimos de aconio com o 
número das prestações, o que, evidentemente, não ocorre com a 
~omissão". 

No segundo, por igual, entende o ilustre Senador Orestes Quér
~ia. que "a empresa teve dez dias para aceitar a tran.sação, prazo 
mais do que suficiente para examinar a situação económico-finan
ceira do comprador", por isso não se justificar o esterno da comissão 
que houver sido paga ao vendedor. 

Deferida a apreciação do mérito à douta Comissão de Legis
lação SoC"jal e como in.exist.em óbices quanto ao aspecto ,i11ridico
constitucional, nosso Parecer é pela aprovação Cio Projei;o. 

Sala das Comissões, 6 de junho de 1979. - Henrique de lá 
Rocque, Presidente - Raimundo Parente, Relator - Ta.ncredo 
Neves - Franco Montoro - Cunha Lima, - Belvídio Nunes -
Aloysio Chaves - Moacyr Dalla - Bernardino V:tana - Lázaro 
Barboza - Murilo Badaró - Hugo Ramos. 

PARECER N.O 63, DE 1981 

Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Alosio Chaves 

O Projeto ·submetido à apreciação desta COmissão, subscrito 
pelo eminente Senador Orestes Quércia, visa ao acréscimo de 
parãgrafo ao art. 3.0 ; revogação do art. 5.0, e nova redação ao 
art. 7.0, todos da Lei n. 3 .207, de 18 de julho de 1957, com o 
objetivo de proteger os: empregados vendedores, assegurando-lhes, 
nos casos de transações efetuadas por meio de prestações suces
sivas, o pagamento da comissão no mesmo mês em que a empresa 
tenha aceito a operação, bem como veda, na hipótese de insol
vência do comprador, o estorno da comissf.o já paga. 

Argumenta-se, basico.mente, que o art. 3.0 da Lei sobre as atl
vidades dos .empregados vendeda_·es, viajantes ou praeista.s, e,sta
beleceu que as transações são consideradas aceitas se o emprega-

1r não as recusar por escrito, dentro de dez dias, contados da 
data da proposta. O art. 5.0 , do mesmo diploma legal, preceitua, 

.1ra as transações em que a empresa se obrigar por prestações 
"'2Ssivas, o pagamento das comissões de acordo com a ordem 

de recebimento das mesmas. o art. 7.0 comete ao empregador o 
. 'ireito de estornar a comissão que houver pago verifiCada a insol
vência do comprador. 
r- ''O Ptojeto intenta, pois, com a modificação proposta, garantir 
.ao~ emPregado' Vendedor o recebimento da comissão avençada, no 
mesmo- ·mês da transação. ac·et ta : Jela empresa, 'além de inadxni ti r' 
•nos casos ··de insolvência do comprador; seja feito o esterno da 
®mis-;:ão por· ele recebida. 

Convém assinalar que a l·ei alteranda contém dispositivos. que 
merecem cuidadosa análise, como veremos, após a transcrição 

"Art. 4.0 o pagamento de comissões e percentagens 
dev.erá ser feito mensalmente, ·expedindo a empresa, no fim 
de cada mês, a conta respectiva ·com as cópias das fatu
ra.s correspondentes aos negóclos concluídos. 

Parágrafo único. Ressalva-Se às partes interessadas 
fixar outra época para o pagam-ento de comissões. e percen
tagens, o que, no entanto •. não poderá exeeder a um trimes
tre, contado da aceitação d,o riegócio, sendo sempre obriga
tória a expedição, pela emprt,.t, '<la conta referida neste 
artigo. 

Axt. 10. Caracterizada a relação de emprego, apllcam
se os preceitos desta Lei, a quantos exercerem fUnções 
iguais, semelhantes ou equivalentes aos empregados-via
jantes, embora sob outra-s designações." 

Como se verifi·ca, dando destaque ao parág;aafo único do 
art. 4.0, as partes podem estipular condições diversas para a 
percepção das comissões e. percentagens de vendas, prazo e de
pendência ou não do efetivo pagamento pelo comprador. Trata
se, ·portanto, de atividade que pode ser regulada por contrato 
bilateral entre a empresa e o empregado vendedor, obedecidos 
os limites da lei. 

Convéin lembrar que, no caso· concreto, ao empregador ven
dedor cumpre vender nos linútes permitidos pelo cadastro do 
comprador, cabendo-lhe também a avaliaç-ão objetiva e .3ubjeti
va da capacidade aquisitiva, nos informes que deve prestar ao 
vendedor. 

Parece-nos, portanto, temerária a modificação Intentada pelo 
Projeto, na medida em que interfere no equilibrio da relação 
vendedor x empregado-vendedor, não raro sujeita a pracista.s e 
viajantes que v-endem descuidadamente, pondo em risco a "com
pra e venda perfeita" de que tratam o Código Civil e Código 
Comercial. 

Em um paiS como o Brasil, cujas dimensões territoriais distan
ciam enormem~nte o vendedor do comprador, as figuras doo em
pregados-vendedores, viajantes ou pracistas constituem o fulcro 
das transações comerciais, na efetivação de um dos atas ju.ri
dicos· mais in_lportantes na o~dem jurídica: a compra e venda. 

NeS$as condições, no âmbito de competência regimental desta 
Comissão, opinamos pela rejeição do Projeto. 

Sala das ComissÕes, 27 de novembro de 1980. - Helvidio 
Nunes, Presidente - Aloysio Chaves, Relator - Jutahy Magalhães 
- Lenoir Vargas - Raimundo Parente - Moacyyr Dalla. 

PARECER N• 64, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto 
de Lei do Senado n.0 146, de 1980, que "isenta do Imposto 
de Renda o 13.0 salário". 

Relator: Senado r Moacy Dali a 

Com o Projeto de autoria do nobre Senador Orestes Quércia, 
ora sob exame, pretende-se isentar, do tributo do Impost{l de 
Ronda, o 13.0 salário instituído pela Lei n.O 4.090, de 13 de julho 
de 1962. 

Tal iniciativa, em que pesem seus louváveis objetivos, está 
vedada à iniciativa parlamentar pelo item I do artigo 57 da Cons
tituição Federai, que rese.rva à _competência exclusiva do Pre.s:i
dente da República a iniciativa das leis que "disponham sobre 
matérria financeira". 

O Imposto de Renda é tributo e, como tal, sua legislação se 
insere na faixa relativa à matéria financeira. 

Isso posto, opino pela rejeição do Projeto, por inconstitucional. 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1980. - Aloysio Cha
ves, Presidente, em exercício - Moacyr Dalla, R-elator - Aderbal 
Jurema - João Calmon - Murilo Badaró - Raimundo Parente 
- Franco Montoro - Almir Pinto. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Expediente lido vai à 
publicação . 

Sobre a mesa, projeto de lei que serã lido pelo Sr. 19-Secretário. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
No 7, de 1\181. 

"Revigora o art. 563, da Consolidação das Leis do Trabalho, com 
a redação que especifica." 

Do Senador Orestes Quércia 

O Congresso Nacional Decreta: 
Art. I' É revigorado o art. 563, da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, com a seguinte re
dação: 

''Art. 563. As empresas de quaJquer natureza com mais de 
200 (duzentos) empregados, colocarão à disposição das entidades 
sindicais das respectivas categorias, um quadro de avisos em local 
visível e de fácil acesso, no recinto da empresa, para a afixação de 
comunicados oficiais de interesse dos trabalhadores." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 
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Justificação 

Com muita freqüência os sindicatos expedem importantes comunicados 
oficiais, de interesse da categoria profissional que congregam. 

Todavia, é comum que os trabalhadores deles tomem conhecimento so~ 
mente quando comparecem à sede do sindicato, quando, muitas vezes, o as
sunto_objeto do comunicado jâ perdeu oportunidade. 

Para evitar tais situações, preconizamos, nesta proposição, que as em
presas de qualquer natureza com mais de duzentos empregados, deverão co
locar à disposição das entidades sindicais um quadro de avisos, em local visí
vel e de fácil acesso, para afixação de comunicado oficiais_ de interesse dos tra
balhadores. Cremos qrie essa riiedida dará solução ao problema, motivo pelo 
qual é o projetado de ser acolhido. 

Sala das Sessões, 12 de março de 1981. - Orestes Quércia 
(A Comissão de Constituição e Justiça e de Legislação Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -O projeto lido vai às co
missões competentes. 

Sobre a mesa, comunicações qUe- serão lidas pelo Sr. !~>-Secretário. 

São lidas as seguintes 

OFICIO N• 26/81 

Senhor Presidente, 
Brasília, 12 de março de 1981 

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o nome do Senhor Deputa~ 
do Nosser Almeida para integrar, em substituição -ao do SCithOr Deputado 
Nelson Morro, a Comissão Mista incumbida do estudo e parecer sobre a Pro~ 
posta de Emenda à Constituição n9 99/80, que "dá nova redação ao item VI, 
do artigo 13, da Constituição Federal". 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os meus pro
testos de consideração e apreço. - Deputado Cantídio Sampaio, Líder do 
PDS. 

OFICIO N• 27/81 
Brasilia, 12 de março de 1981 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o nome do Senhor Deputa

do Walter de Prá para integrar, em substituição ao do Senhor Deputado Na
tal Gale, a Comissão Mista incumbida do estudo e parecer sobre a Proposta 
de Emenda à Constituição n~ 99f80, que "dá nova redação ao item VI, do ar
tigo 13, da Constituição Federal". 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os meus pro~ 
testes de consideração e estima. __ - Deputado Cantídio Sampaio, Líder do 
PDS. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Serão feitas as substi-
tuições solicitadas. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Agenor. Maria. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN. Pronuncia o seguinte discur
so. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Volto à tribuna, no início deste período legislativo, não só acabrunhado 
mas pessimista com a situação do meu Nordeste e do meu Pafs. Do Nordeste, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, porque mais uma vez, tudo indica, vamos ter 
mais um ano de dificuldades. Em algumas áreas do Nordeste talvez a precipi
tação pluviométrica não alcance os 250 milímetros, e em outras nem haja pre
cipitação alguma. Com isto comprova-se o estUdo do CTA efetuado em 1978, 
concluindo que no período de 1979 a 1985 teríamos no NÕrdeste sete anos de 
dificuldades. Esse documento, que encontra-se em meu poder, alertava em 
1978 as autoridades federais para que tomassem as devidas providências e 
evitassem uma catástrofe no N ardeste. Nesse documento encaminhado às au
toridades federais, os técnicos, os cientistas, as pessoas respOrlsâveis do CTA 
davam conhecimento ao Governo Federal de como foram efetuados os estu~ 
dos que os levaram a conclusão tão sombria. 

O Sr. A/mir Pinto (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Pois não. 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - Apenas para colaborar com V. Ex•, 
porque esse estudo do CTA coincidiu exatamente com os estudos feitos por 
uma Comissão da SUDENE, presidida pelo Dr. Osias, ex~Secretârio de Agri
cultura do Cearâ. A Comissão chegou a essas mesma.s conclusões que foram 
distribuídas a Ministros e aos Governadores. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN) ·...,.. Muito obrigado, nobre 
Senador Almir Pinto. 

O documento diz o seguinte: 

Tendo levado em consideração todos as análises simplistas 
sobre as ocorrências periódicas das secas nordestinas, tais como: 
correlação de secas com as manchas solares, circulação atmosférica 
do HN, posicionamento da Linha de Confluência Intertropical, tra
dições populares, etc., os cientistas concluíram que o melhor cami
nho seria buscar a matemática pura. A pós enquadrar os dados ne
cessários, tornou-se evidente a proximidade de uma Grande Seca. 
Rotularam o trabalho como "Confidencial" e o enviaram às autori
dades, para as necessárias providências, no sentido de evitar uma 
catástrofe. 

Segundo os gráficos desse estudo que levou mais _de um ano de preparo, 
os anos de 1979 a 1985 são anos de baixa ou nenhuma precipitação pluviomé-
trica. Os anos de 1979, 1980 e 1981, de baixa precipitação pluviométrica. En
tre os anos de 1982, 1983, 1984 e 1985 pode-se ter o pique da seca, entre 1982 e 
1983. 

O que aconteceu, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é que 1979 foi um ano 
fraco; 1980 foi também um ano fraco, confirmando-se qtie as previsões do 
CTA estavam realmente certas. Confirmado o ano difícil de 81, começará, en~ 
tão a via crucis do Nordeste, porque em 81 já não temos o lençol subterrâneo 
na mesma proporção da do ano passado. Os a-çudes não acumularam água 
em 79 nem em 80. 

Este é o quadro, hoje, do Nordeste. Por força de os açudes não terem 
acumulado água e os lençóis subterrâneos estarem baixos, já começou amor
rer o gado na Zona Agreste do Rio Grande do Norte. Começou a morrer, por 
quê? Porque 79 e 80 não deixaram, realmente, água acumulada e os lençóis 
freáticos realmente diminuíram. A forragem quase que acaba. Não choveu 
agora em março, e o rebanho começou a morrer. O mais grave: toda agricul
tura nordestina depende única e exclusivamente desse rebanho. 

A associação da pecuária à agricultura é que dá condições ao homem do 
Nordeste de poder trabalhar e produzir. Sem essa associação está morta defi
nitivamente a atividade rural no Nordeste do País. 

O que devo dizer sobre o Nordeste? Devo_fazer, nesta hora. um diagnós
tico econômico do Nordeste. Devo dizer _à Casa que, se me incluírem numa 
Comissão para ir ao Nordeste, não irei. Todo mundo neste País conhece a si
tuação de penúria daquela Região. Se me incluírem numa Comissão para ela~ 
borar projetas para salvar o Nordeste, também agradecerei. Jâ existem proje
tes demais para salvar aquela área. Todos jã conhecem aquela Região. Por 
conseguinte, de importância maior é procurar tomar conhecimento dos proje~ 
tos elaborados já há tantos anos e ver quais que poderão realmente atender às 
necessidades e às peculiaridades do N ardeste. 

Temos três Projetes Especiais no Nordeste: um, o PROTERRA. Criado, 
elaborado em 1971, esse Projeto tem todas as condições e requisitos para re~ 
solver, em parte, toda a problemática fundiária do Nordeste. 

O que diz o PROTERRA? 
Institui o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo 

à Agroindústria do Norte e do Nordeste (PROTERRA), altera ale
gislação do Imposto de Renda relativa a incentivos fiscais, e dâ ou
tras providências. 

O PROTERRA é um dos elos da cadeia legislativa que pode não só ate~ 
nuar, como resolver todo o problema fundiário daquela ârea. 

Depois, temos o POLONORDESTE, Projeto de 1974. De que trata este 
projeto? 

"Dispõe sobre a criação do Programa de Desenvolvimento de 
Áreas Integradas do Nordeste (POLONORDESTE)." 

Áreas dos V ales O roidos, âreas das Sernls Ü roidas; âreas da Agricultura 
Seca; âreas dos Tabuleiros Costeiros. O Programa de Desenvolvimento de 
Áreas Integradas do Nordeste terâ, nos exercícios de 75/77, recursos no valor 
de 3 bilhões de cruzeiros. 

Esse Projeto, pela sua filosofia, estâ capacitado a resolver também os 
problemas do Nordeste. 

O último Projeto, de 1976 - Projeto Sertanejo. 
Devo dizer à Casa que o Projeto Sertanejo, o POLONORDESTE e o 

PROTERRA, se executados de acordo com a filosofia que os criou, o Nor
deste hoje não estaria passando-por essa situação de dissabor, de dificuldades. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Com o maior prazer, 
nobre Senador. Gilvan Rocha. 

O Sr. Gi/van Rocha (PP- SE)- V. Ex• volta a falar do Nordeste que, 
muito apropriadamente, tem que ser a prioridade um do Congresso Nacio
naL O Nordeste hoje é uma fratura exposta no organismo da Nação. Quando 
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hã uma entidade mórbida num corpo, a defesa orgânica natural se dedica ao 
local atingido. É uma lei natural, é uma regra lógica que, infelizmente, o Gow 
vemo brasileiro assim não a entende, porque não é possível, na situação de 
emergência total em que se encontra o Nordeste, que o Senhor Presidente da 
República se retire do País e mande, mais uma vez, o seu inefâvel Ministro re
petir as mesmas teses burocratizantes. Sabemos, nobre Senador, que a so
lução do problema do Nordeste é eminentemente política. Não é solução bu
rocrática. ~preciso ·que esta Nação entenda e tenha coragem para enfrentar, 
politicamente, o problema nordestino: Sabe o nobre Senador, sabem as autow 
ridades, que a solução política é uma solução de prioridades absolutas, que só 
podem ser tomadas por um Governo diferente deste Governo inodoro, insípi
do, incolor, que habita o Palâcio do Planalto. O Governo lem que tomar, 
com a seriedade devida, o problema do N ardeste e fazer o que nós da Opo
sição, e não somente nós, toda a comunidade brasileira exige: uma solução 
política, que pode ser resolvida em três pontos: resolver o problema fun
diârio, resolver o problema fiscal e dar uma faixa do Produto Nacional Bru
to, para que se resolva esse problema. Fora disto, V. Ex' sabe, são planos e 
mais planos. É preciso frisar que nós, no Nordeste, não vamos sofrer indefini
damente. Chego a pensar, Ex•, que talvez seja uma maquiavêlica propositura 
do Governo ver agravadas as tensões do Nordeste, para que o povo decida f~
zer justiça pelas próprias mãos, e ar, então, o Governo, useiro e vezeiro nesses 
expedientes, dizer que existe uma conspiração ideológica, e fazer mais um 
golpe para o continuísmo do mesmo grupo no Poder. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Senador Gilvan Rocha, 
se os artigos e os parâgrafos desses três Projetes - PROTERRA, POLO
NORDESTE e Projeto Sertanejo- estivessem, desde a êpoca da sua publi
cação, desde a época em que foram oficialmente postos em prática, sendo 
executados- volto a repetir- estaria sanado o drama do Nordeste. Infeliz
mente, faltaram recursos. Todo o dinheiro até hoje aplicado nes~es três Proje
tes não vai além de seis bilhões, setecentos e cinqüenta e dois mllhões de cruw 
zeiros, ou seja, os três Projetes- um de 1971, outro de 1974 e o terceiro de 
1976- consumiram pouco mais Cio que a seca de 1979, que, a fundo perdido, 
deu doze bilhões de cruzeiros. 

~ necessârio que o Governo execUte os Projetes, qtie os Projetes não so
fram solução de continuidade, que exista, na realidade, o numerário para re
solver o problema. Não hã - volto a repetir --bom propósito, nem deste 
nem dos Governos que :Por lá pasSaram, haja vista que o agricultor, não só do 
Nordeste mas de todo o Brasil, paga tributo porque trabalha. Sim, ele paga 
tributo porque trabalha, e é uma incidência gravosa e, em certos pontos, defi
citária. ~o ICM de 16%, incidindo sobre o produto bruto na mão do ruríco
la, e o encargo social de 2,5% que somam 18,5%, incidindo sobre a matéria 
bruta. 

O pior, Senador Gilvci.n Rocha, o mais grave, o mais profundamente gra
ve: se o agricultor sofrer uma frustração de safra e tiver prejuízo, ele paga o 
mesmo tributo, porque, volto a dizer, ele paga tributo porque trabalhou e 
porque produziu. 

Isto é uma demonstração de que existem dois homens neste País: o how 
mem urbano, com direito a estradas asfaltadas, com direito às universidades 
gratuitas, com direito a tudo, e o homem rural, sem estradas, porque as estra
das vicinais ficaram entregues à responsabilidade das prefeituras que não têm 
como efetuar o serviço dessas estradas, e sem educação rural, que ficou tam
bém afeta à responsabilidade dPs prefeituras que não têm como pagar os pro
fessores. De forma que temos dois homens neste País: o homem urbano e o 
homem rural. f: por isso que o homem rural estã migrando. É por isso que 
este País, a passos acelerados, marcha para a fome porque são dois tratamen
tos completamente diferentes. 

Senador Gilvan Rocha, se V. Ex• ler esses projetes, parágrafo por pará
grafo, artigo por artigo, V. Ex' irá chegar à conclusão de que os três oferecem 
condições de soerguer toda a Região Nordestina. Mas o Governo prefere dar, 
paternalisticamente, desfibrando o homem do Nordeste, como querendo des~ 
mentir Euclides da Cunha, prefere dar, do que aplicar para resolver a si
tuação daquela ârea. Uma área que exportou, agora em 1979, já num ano 
difícil, dois bilhões de dólares. Uma área que representa, geopoliticamente fa
lando, a segurança da Pâtria. Uma área que tem mais ae 35 milhões de pes
soas a consumir as manufaturas fabricadas no Sul. Com isso, permitindo, ao 
operãrio do Sul e do Sudeste, emprego e às fâbricas lucros fãceis. 

Mas essa região tem que continuar assim. Jâ em 1977 se fazia demagogia 
com o Nordeste. E pelo tempo afora, demagogia continua a se fazer. Portan
to, volto a repetir: não permitirei a inclusão de meu nome em nenhuma co
missão que for ao Nordeste, nem farei parte de nenhuma mesa-redonda que 
vâ tratar de problemas a respeito de solução para o Nordeste. A solução está 
nesses projetes especiais. AgOra o que se faz mister e necessârio é que se tenha 
o nurnerf:rio correspondente para que os projetes sejam executados. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB - GO) - V. Ex• permito um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Ouço com prazer o aparte 
do Senador Lázaro Barboza. 

O Sr. Senador Lázaro Barboza (PMDB - GO) - Eminente Senador 
Agenor Maria, mais uma veZ V. Ex•, de forma candente, faz a defesa não ape
nas do seu Nordeste mas a defesa do homem rural brasileiro, do homem que 
fez este País. E V. Ex• acentua, no seu bem abalizado discurso, que o produ
tor rural brasileiro está sujeito a uma carga tributâria terrível, que ultrapassa 
a casa dos 35% sobre aquilo que ele produz. Mas enquanto o produtor rural 
brasileiro está sujeito a uma carga tributária terrível, a rapinagem, a agiota
gem corre à solta e a atividade especulativa recebe incentivos do Governo. 
Veja V. Ex•, outro dia, entrando numa casa bancária, vi escrito numa cartoli
na enorme: uDeposite aqui 50 mil cruzeiros e saque 90 mil cruzeiros em 180 
dias. Nós garantimos". Veja V. Ex': qual é a atividade ligada à produção, à 
agricultura ou à pecuária que rende, jâ não digo 50, 60% ao ano, mas que ren
de 30% ao ano? Ao passo que a atividade especulativa chega a render, com o 
beneplácito do Governo, atê 170 e 200% ao ano. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Senador Lãzaro Barboza, 
é profundamente desagradável, mas estão aqui no bojo da lei, as condições fi
nanceiras para arcar com as despesas do projeto: 

Art. 5"' Os recursos do programa serão provenientes de dotações orça-
mentârias previstas nos orçamentos anuais e plurianuais. . 

Pois bem, não existe dinheiro PROTERRA em parte alguma. Não existe 
por quê se está na lei? Por que sempre querem brincar com o Nordeste'? . 

Para que V. Ex• tenha uma idêia, esse PROTERRA, de 1971, quando fm 
criado, até hoje, a iinportância que recebeu soma apenas 3 bilhões e 117 mi· 
lhões de cruzeiros, que não chega a ser 3 quilômetros de metrô no Rio de Jaw 
neiro. As obras faraônicas, neste País, estão acima do interesse popular. ~s 
obras econômicas desta Nação estão acima, muito acima do interesse nacto
nal, do interesse do povo. De um lado, crianças carentes, morrendo de fome, 
milhões de criaturas famintas e, do outro, estão aí, 40 e tantos milhões apro
vados para o metrô do Rio de Janeiro. 

Onde este Governo estã com a consciência? Onde está com a cabeça? 
Onde estã o sentimento de patriotismo, de princípio de Governo'? Pois, repi
to, Sr. Presidente, entre as crianças famintas do Nordeste, e o metrô da Gua
nabara, parem o metrô e que as crianças, que vivem morrendo nas ruas da 
minha região, possam ter o direito de crescer, de viver. 

Eu desejava que o Governo, nesta hora, atravês dos seus Líderes, conse
guisse argumentos, para me convencer de que estou errado. Ah, meu Deus[ 
Que-eu estivesse errado ... Se isto fosse apenas um sonho mau, um pesadelo ... 
Mas, não, é a verdade! Sua Excelência o Senhor Presidente da República, an
tes de voar para a Colômbia, deixou para a Guanabara mais de vinte bilhões 
para que fossem resolvidos os problemas dos transportes. 

Ano passado, o Goverito federal achou pouco, importou feijão da Ar
gentina e o carioca passou um período de tempo se pisando e morrendo, mas 
tendo feijão a vinte e cinco cruzeiros o quilo! E o Nordeste, onde não choveu, 
o Nordeste que não produziu cereais, teve que pagar feijão atê a duzentos 
cruzeiros o quilo! Por que o paradoxo? Por que a diferença'? Sim, eu pergunw 
to, por quê? Será que o carioca, vivendo onde não há seca, onde o salário E: 
maior 31% do que no Nordeste, tem direito a feijão a vinte e cinco cruzeiros e 
nós, nordes~inos, que temos um salário miserável, de quatro mil, quinhento~ e 
poucos cruzeiros, que não chegam a ser, descontando-se o INPS. cento e cm
qUenta miseráveis cruZeiros por dia, não temos direito algum? O nosso direito 
é uma diâria-de cem cruzeiros, que o Governo leva quarenta dias, atrasando, 
para poder pagar. Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje, 12 de março, estão paw 
gando o mês de fevereiro. São quarenta e dois dias. E quem supre, quem mata 
a fome do nordestino que trabalha para o Governo, é o bodegueiro do inte
rior, entregando a farinha, o feijão e a rapadura e recebendo, agora, 42 dias 
depois. Eu pergunto à CaSá e pergunto ã:O Governo: por que se faz, ao mesmo 
tempo, dois metrôs, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. e se deixa 
esses- projetes que, vOlto a dizer, são a redenção da minha região, o PROw 
TERRA, o Sertanejo e o POLONORDESTE sem recursos? Por quê? Fui 
hoje ao Banco do Brasil e indaguei por que não existe dinheiro para esses prow 
jetos. Respondeu-me o gerente: pergunte a quem de direito. Não existe di
nheiro para esses projetes, mas existem bilhões, repito, para distribuir, mas a 
diâria de Cr$ 100,00 tortura, ofende, amesquinha, apequena, desfibra e vai 
transformar o homem do Nordeste num eunuco. 

Sabem os Srs. Senadores, depois de dois anos, como se encontra o ho
mem que está na Frente de Emergência? Estâ transformado num malandro e 
num velhaco. Malandro porque ganha Cr$ 100,00 sem ter uma resposta eco
nómica e velhaco porque o que ganha não dá para pagar a mercearia. Esse 
tipo de projeto vai resolver o problema deste País? 

Eu tenho em mãos um documento ... 
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O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Chamo a atenção do Sr. Sena· 
dor, V. Ex• tem 5 minutos para concluir. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Eu pediria à Liderança do 
meu Partido, se possível, os minutos necessãrios para concluir Cste pronun
ciamento que reputo de alta importância para a minha Região. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- Sr. Presidente, não seí se tería
mos guarida regimental, mas o Vice-Líder da Bancada, em nome da Lide
rança, pediria a V. Ex• a tolerância necessária para que S. Ex•, o nobre Sena
dor Agenor Maria, possa concluir a sua oração. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - V. Ex• bem sabe, nós somos 
escravos do Regimento que não prevê esse tipo d ;esso. Por maior magna
nimidade que tenha a Presidência, eu devo obedecer o Regimento que é o pa
drão de comportamento de todos nós. 

Apelo ao eminente Senador que conclua o seu discurso em tempo regi
mental. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Muito obrigado, Sr. Pre· 
sidente, eu farei o possível para concluir. 

Para que a Casa tenha uma idéia: a farinha de mandioca é alimento base, 
junto o feijão e a rapadura, do flagelado dO NOrdeSte. RaríSsimas são as casas 
em que hoje se encontram a farinha, o feijão e a raPadura. A maioria não tem 
nada. Pois bem, o Governo do meu Estado estâ cobrindo de imposto, por 
1.250 kg de farinha, a imPortância de 2 mil,- 91lf cruzeiros, ou seja mais de 2 
cruzeiros e 30 centavos de imposto por quilo de faririha . .8 o imposto que 
ofende, é o imposto que mata, ê o imposto que maltrata. Por que o Governo 
do Estado cobra esse imposto, tirando do flagelado que sofr.e? Porque a 
União deixou os Estados subordinados a uma taxa de ICM que gtita, que 
amargura e que transforma o homem. Ou o governo do Estado cobra esse tri
buto ou não tem como pagar os funcionários. Estamos entre a cruz e a espa
da, estamos como o marisco, entre a pedra e o mar. E o Governo? Onde o es
tão Governo'? Estã na Colômbia pregando democracia. Democracia e fome 
não podem caminhar juntas, têm que caminhar separadas. O Governo de um 
lado, um fosso profundo e o povo que sofre do outro. 

Sr. Presidente e Srs. Sei:úufOi:'es. estã aqui o documento. Fãrirlha com 
mais de 2 cruzeiros de imposto ·por quilo e quem paga é quem sofre de fome. 

O Sr. Presidente me chama a atenção para concluir o meu pronuncia
mento. É lamentável, estou começando agora. f: um apelo que quero fazer su
prapartidariamente. Sim, suprapartidariamente. Ãcho que nós devemos nos 
dar as mãos, todos nós brasileiros de boa cepa e de boa índole, para procurar 
resolver o problema do Nordeste, pois ou resolve o problema do Nordeste ou 
jamais resolveremos os problemas deste País. ~tão gritante o ICM que a im
portância arrecadada no ano passado, em minha-região, foi de 70 bilhões de 
cruzeiros novos. E posso afirmar à Casa com o testemunho dos Senadores dO 
Nordeste que têm assento nesta Casa, que mais de 70% desse tributo é tirado 
da mesa daqueles que sofrem fome na minha região, 

Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, comO poderemos ter democracia? 
Cóínó -põderemos ter união? COmo- poderemos resPeitar o doViirio se ele 
desrespeita o povo no seu sentimento maior, que é o sentimento de poder vi
ver com alguma dignidade? 

Vou concluir, Sr. Presidente. Voltarei outro dia. Antes, gostaria de pedir 
à Casa que deixe de lado a política partidaria,- a polític~ ideológica e vamos, 
pelo amor de Deus, cuidar de um Brasil para todos os brasileiros. Não oBra
sil que está aí, o Nordeste, onde as crianças famintas morrem por carência ali
mentar. Na minha terra, lã no longínquo São Vicente, na minha terra onde 
tenho domicílio eleitoral, lã no longínquo Currais ~ovos, oS hospitais estão 
cheios de crianças inteniadas por carência alimeiífar. Pergunto: se o hospital 
está cheio de crianças por carência alimentar é porque os pais dessa crianças 
pagam INPS. E onde estão as crianças dos pais que não pagam o INPS. dos 
milhões de desempregados, dos párias das sarjetas? Onde estão? Eu digo. 
Nunca vi um povo tão generoso e tão bom, nunca vi índole tão maravilhosa, 
mas estão matando a índole do povo. Estão assassinando a vontade livre e so
berana do povo, estão cavando uma sepultura imensa para onde poderá levar 
toda a nacionalidade. 

Sr. Presidente, ê grave. Vou mostrar à Casa, concfuindO o meu discurso, 
o salário oficial do meu Nordeste. São quatro mil quatrocentos e qUarenta e 
nove cruzeiros e sessenta centavos; desse dinheiro o Governo tira 81% para o 
INPS e ficam quatro mil e cem cruzeiros. A diária não chega a cento e vinte 
cruzeiros, por dia. Pois bem! Eu estou ganhando uma importância superior a 
trezentos mil contos e a minha mulher pediu-me dinheiro ontem à noite e eu 
disse-lhe que tivesse paciência, pois precisávamos organizar alguma coisa, em 
termos de economia. Pelo amor de Deus, que distorção terrível é esta? Este 
homem de cento e vinte cruzeiros a diária, de quatro mil e duzentos cruzeiros 
de mensalidade, ele não pode continuar trabalhando e vivendo. Ele pode con-

tinuar vivendo e lutando, vivendo e guerreando, guerreando por dias melho
res e lutando para que possa ter direito ao sol, sol não da liberdade, ou seja, 
não só ao sol da liberdade, mas ao sol de poder, trabalhando, viver às aus cus-
tas. 

Volto a dizer, Sr. Presidente, suprapartidariamente, acima do interese 
político-partidário ou ideológico, vamos, pelo amor de De.us, fazer com que o 
Governo dote, agora, esses três projetas do dinheiro necessário, para que se 
comece agora, sem solução de continuidade, chova ou não, a se resolver o 
problema daquela Região. 

N ardeste concorreu, em 1979, com mais de 12% na balança de expor
tação. E por incrível que pareça, ele tem superavit na balança de exportação? 
Ele é auto-suficiente em petróleo. O Nordeste não é esse peso morto. Não! 
Ele é integrado à nacionalidade e faz parte do contexto econômico, conse
qUentemente, ele não pode ser jogado à sarjeta do abandono, do sofrimento e 
da dor. 

Concluo. Sr. Presidente, agradecendo a deferência da Mesa e pedindo ao 
Governo que acorde para uma realidade. Os metrôs podem esperar, a Tran
samazõnica pode esperar, mas o estômago vazio de milhões de famintos do 
Nordeste não espera, porque a morte ronda as casas dos que, trabalhando, 
não ganham o suficiente nem para se alimentar. Agradeço, Sr. Presidente, a 
deferência e peço a Deus, para que, na sua bem-aventurança, clareie a cabeça 
de todos nós, porque volto a dizer, Sr. Presidente, temo que nós não temos 
condição de fazer uma revolução, mas, se tivéssemos, eu seria o primeiro na 
linha de frente; mas -tenho certeza que, se rebentaria um movimento neste 
País, ~penas de direito à luta pelas nossas aspirações, aspirações fisiológicas, 
de trabalhando, poder viver, este movimento será transformado, em 24 horas, 
numa guerra ideológica e eu não quero que se repita aqui um outro Vietname. 

Não aspiro, nem desejo isso, porque acredito, Sr. Presidente, Sr~. Sena* 
dores, que se pode resolver o impasse com um pouco de patriotismo, um pou
co de sentimento, um pouc_o de vergonha, um pouco de dignidade, um pouco 
de brasilidade. 

Sr. Presidente, volto a dizer a V. Ex•, pedindo a Deus, nas alturas, que 
ilumine os homens do Governo, para que possamos resolver o problema do 
NOrdeSte Porque se não o fizermos, jamais iremOs resolver o problema do 
País. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Teotônio Vilela. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB- AL.Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Segunda, terça, quarta e quinta-feira: hã quatro dias que este Senado dis
cute a grave situação da seca no Nord~ste. Hã quatro dias, principalmente, 
nós, Senadores- nordestinos, nos empenhamos na apresentação de alternati
vas, na crítica construtiva, na defesa, por parte dos governistas, de medidas 
tomadas pelo Governo. 

Enfim, hâ 4 dias o Senado debate a situaçãO d-a seca, dó homem da Re
gião, cumptindo;- pOrtilOto, o seu dever a sua função. Mas pouco .se sabe se al
guma coisa daqui chegou ao conhecimento das autoridades, ou ao conheci
mento do povo. A imprensa continua a dar páginas inteiras aos acontecimen
tos decorrentes da seca. Mas eu faria daqui um apelo para que também fosse 
registrada a manifestação de todos aqueles que estão empep.ha~~s numa so-
lução para a grave sitilaÇãó nordestina. - -

·Não é possível, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que os debates aqui verifi
cados venham merecer apenas o registro nos Anais, que os debates aqui veri
ficado se transformem, automaticamente, em ePisódio do passado e é isto o 
que estranho, ou_so estranhar, perdão. Então, o parlamentar, hoje, ê uma fi
gura da História- boa ou má- e não o político que tem a obrigação de li
dar com os fatos correntes, porque nós não existimos lá fora. Não hã motícia 
de nosso trabalho, não há notícia de nossas preocupações, a não ser quando 
há um estravassamento de gênio, instinto e, automaticamente, Câmara e Se
nado aparecem, realmente, como redutos de pêssimo comportamento. 

E, quando este fato ocorre em relação a uma tragédia humana, como a 
que estâ vivendo o Nordeste, realmente é de estranhar, é de estarrecer e, mais 
do que isto, é de deplorar. Não sei se todos aqueles_que estã(_) contribuindo 
para esta ação devastadora do Congresso Nacional, estão enxergando o ama
nhã. Não sei se todos estão convencidos de que, na medida em que se restrin
ge, ou se diminui, ou se torna até pejorativa a ação do Congresso Nacional, se 
todos estão convencidos de que isto é uma colaboração imensà ao pensamen~ 
to de muitos que desejam um retrocesso político, a ponto de se ter amanhã 
não simplesmente um governo autoritário, mas rigorosamente ditatorial. 

Sr. Presidente, chamo mais Uma vez a atenção do COngressO, do Senado, 
da Nação, das autoridades, do poder constituído, para o fenômeno que eclo
de desde Irecê, na Bahia, até provavelmente em Campo Mai9r, no interior do 
Piauí; e espero que esta imensa região que abriga, hoje, cercª' de trinta e cfnco 
a trinta e sete milhões de pessoas, temo que toda esta gente não venha se 
transformar, amanhã, num reduto só semelhante ao de Canudos, e que as au
toridades de Brasília tenham que seguir aquela mesma visão errônea das coi
sas que presidiu à determinação do Governo da recém-República de extinguir 
Canudos, porque Canudos era um reduto subversivo. Ao governo da recém
República era um reduto subversivo provavelmente ligado à Monarquia de
posta. Não sei a que grUpo ideológic<? venha, amanhã, uma autoridade de 
Brasflia agregar os flagelados nordestinos ou todo o Nordeste, mas estamos 
caminhando para isto e que cada dia agravamos mais este imenso Canudos. 

É necessâr!c qt!e, como ~ C=.nudos do passado, sejam utilizados ca
nhões para acabar com os miseráveis. Exagero? Estou fazendo caricatura? Es
tou fazendo demagogia? Estou pJ;oc_urando mergulhar na desgraça de uma re
gião pi.l r a criticar o governo? 

S1. Presidente e Srs. Senadores, a última cOisa que eu gostaria de fazer, 
neste rt.~-omento, seria ter que critica'r o Governo para obter alguma vantagem 
para o Nordeste. Jã disse e repito: hã tanto de que se falar do Nordeste, hã 
tantas coisas em que temos que nos pegar para críticar o governo que não se
ria nem sequer ético aproveitar-se da fome, da sede, da infelicidade do ho
mem _nordestino para disto ou com isto termos argumento de ctitica ao Go
verno. 

No plano nacional, Sr. Presidente, basta uma inflação que ninguém liga 
para ela, de 8% ao mês, para escandalizar qualquer povo civilizado. Dentro, 
desta área não hâ maior escândalo do que agora o Sr. Ministro Delfim N etto 
repudiar a Fundação Getúlio Vargas, como órgão capaz de informar sobre a 
inflação. Ele agora já mudou, indicou o IBGE que é um 6rgão que pode so
frer a sua influência direta. Este tipo de comportamento, irregular, pecamino
so, politicamente, é o mostruário da vida do País nas mãos dos atuais gover
nantes. Não temos, portanto, que ir longe; ao sertão de Pernambuco, ao ser
tão de A lagoas, à Paraíba, ao Rio Grande do Norte, aO Ceará, ir buscar, na 
desgraça do mais desgraçado, motivos para a inspiração de críticas. 

Não, Sr. Presidente, Srs. Senadores. O que eu desejo, nesta tarde, é mais 
uma vez advertir as autoridade~ brasileiras para o que pode surgir no Nordes~ 
te e ao mesmo tempo perguntar às autoridâdes de Brasília por que não consi
deram as discriminações cometidas contra aquela Região, nesta hora, permi
tindo cjue algo reduza a gravidade da situação? 

Aqui jã foi suSerida a volta dos incentivos fiscais, aqui já foi sugerida 
urna emenda à Constituição. Várias sugestões estão ~endo apresentadas a 
cada momento, mas o que estarrece, o que na vefdade nos enlouquece é o fato 
de agora o Ministro Mário Andreazza, em Fortaleza ou em Recife, diante do 
Governador Virgílio Távora ou Marcos Maciel perguntar o que ê que se deve 
fazer. Terceiro ano consecutivo; já não me refiro às secas dos outros anos, 
mas ao ciclo terrível a que estamos submetidos, pois no terceiro ano é o pró
prio Ministro e sua equipe que se posta diante dos governantes daqueles Esta
dos e pergunta o que é que s_e deve fazer. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Permite-me um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. TEOTóNIO VJLELLA (PMDB- AL)- Ainda ontem o nobre 
Senador Almir Pinto com seu profundo conhecimento e a sua sensibilidade 
humana, aconselhava a que o Governo modificasse a maneira de assistência 
ao flagelado. Mas onde é que estA o que nós poderíamos chamar de Governo? 
Repito: O que ê governar senão prever e prover? Assistir, condUzir um povo, 
assistir um povo? 

Entretanto, Sr. Presidente, é doloroso pegar um jornal e verificar no ter
ceiro ano de seca consecutiva, seca informada- por órgãos técnicos deste País, 
apanhar um noticiário e verificar que o Ministro da Arca competente estâ pro
curando se i·nformar da situação e também receber sugestões para uma atitu
de concreta, racional naquela rCgião. 
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Ouço o aparte de V. Ex• 
O Sr. Mauro Benevides (PMDB - CE)- Senador Teotónio Vilela, é 

exatamente para aditar mais alguns dados a esse pronunciamento de V. Ex•, 
muito lúcido, indiscutivelmente oportuno, e caracterizar a desorientação do 
Governo nesse terceiro ano de emergência. Lá no CearA, por exemplo, hoje, 
reúnem-se as lideranças empresariais, e os Deputados da Assemblêia Legisla
tiva do Estado, num Seminário, em estudos aprofundados, a fim de que sere
colham sugestões, as quais serão entregues, ainda hoje, ao Ministro Mário 
Andreazza, o qual permanece no solo cearense. Ontem, os trabalhadores ru
rais, através da sua entidade representativa- Federação dos Trabalhadores 
Rurais do Estado do Cearâ- enviaram ao Ministro do Interior várias reivin~ 
dicações de interesse dos homens do campo, lã no Estado do Ceará. Veja V. 
Ex•, são todos os segmentos sociais, diante dessa desorientação do Governo 
que chegam com sugestões, com propostas, com indicações, as quais, !amen~ 
tavelmente, passada a emergência são desprezadas pelos setores governamen
tais competentes. Nós temos, por exemplo, o Relatório da Comissão de As
suntos Regionais do Senado, e ao que eu sei nenhuma das sugestões formula
das pelo órgão técnico desta Casa foi aproveitada pelos setores governamen
tais competentes. 

O SR. TEOTONIO VILELLA (PMDB - AL) .,- Muito obrigado, 
nobre Senador. O Estado de V. Ex•, sem dúvida, o Estado de crise mais agu
da, mas também talvez seja o Estado onde a conscientiza_ç~ç. popular 
encontre-se em melhor situação, para opor resistência ao extermínio passivo, 
puro e simples. Eu cito isto p-Orque Visitei o seu Estado, conheço de perto a 
sua resistência, e o povo do Ceará estã disposto realmente a enfrentar a crise, 
com o direito pleno de sobreviver, como disse Dom Aloysio Lorscheider. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, está provado e comprovado que o Go
verno da República Federativa do Brasil, depois do terceiro ano de seca não 
sabe o que fazer com a seca e com os homens atingidos pela seca. No terceiro 
ano o Governo ainda estâ em dúvida se há seca ou se não hã seca. O Gover
no, provavelmente, está em dúvida se o flagelado é um faminto ou é um sub~ 
versivo. O Governo está em dúvida se deve metê~lo n~ cadeia ou enxotá-lo; se 
o faminto é brasileiro ou é estrangeiro; se ele vota ou não vota com o Gover
no. Esta é que é a maior preocupação. Alguma coisa que se procura fazer 
para lá tem em mente saber o que vai fazer amanhã, ou seja, em 82, o benefi
ciado por qualquer tipo de assistência governamental. E aí é que reside o 
maior crime, porque preocupado em cooptar o eleitor, em dirigir uma socie
dade em desgraça, esta preocupação tem apenas cunho eleitoreiro. AS per
guntas são constantes por toda parte. Este ou aquele tipo de aplicação, a si~ 
tuação da seca irâ beneficiar ou não o Governo e_m_ 1892? 4 . .98:i 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. TEOTONIO VILELLA (PMDB - AL)- Com muito prazer, 
nobre Líder. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Sen~dor TeotõnioVi!ela, este ê 
mais um pronunciamento, em mais um dia desta semana, que companheiros 
nossos, do PMDB, trazem ao debate, o problema do Nordeste e especifica
mente o problema das estiagens que entram em seu terceiro ano consecutivo. 
Isso demonstra a preocupação, que não ê pequena, da Liderança do PMDB 
nesta Casa, refletindo uma verdadeira angústia de 1/3 da população brasilei
ra que está enfrentando as dificuldades da seca nordestina. b bom que V. Ex•, 
como os demais companheiros de representação oposicionista, castiguem este 
assunto, castiguem toda a tarde, porque se torna necessário algo diferente. 
Não ê possível que depois de tanto e tanto tempo, em que o Governo prome
teu enfrentar com êxito o problema do subdesenvolvimento do Nordeste, nós 
continuemos no mesmo estâgio em que nos encontrávamos hã sêculo passa
do. Para que não se pense, Sr. Presidente, Srs. Senadores, permitam-me esta 
discrição, que o problema do Nordeste é apenas o problema da seca, o 
problema da seca se insere dentro do problema nordestino, e o problema das 
secas assume as conotações catastróficas que aí estão exatamente porque o 
problema do desenvolvimento nordestino não foi resOlvido. Quero, portanto, 
em nome da Liderança do PMDB, congratular-me com V. Ex• e com todos os 
demais companheiros de representação oposicionista que aqui têm vindo ao 
longo desta semana procurar trazer exatamente o debate vivo, a crítica acre, 
para tentar o encontro de alguma saída, não apenas para a crise conjuntural 
que estamos vivendo no Nordeste, mas exatamente para o problema estrutu
ral do Nordeste. Queira, portanto, receber a solidariedade de toda a Bancada 
do PMDB, e aproveitaria o e-nsejo para comunicar à Casa que a Presidência 
do Partido estâ, neste instante, se reunindo ria sala do Presidente, Deputado 
Ulysses Guimarães, convocando as lideranças das duas Casas, do Senado e 
da Câmara, para tratar especificamente deste problema e sãber quais suges~ 
tões ·~qual solução, em termos de representação parlamentar, que podería~ 
mos trazer como contribuição ao equacionamento dessa problemática. Muito 
obrigado a V. Ex" 

O SR. TEOTÚNIO VILELA (PMDB- AL)- Muito obrigado, nobre 
Senador Marcos Freire. 

O SR. PRESIDENTE (Gi!van Rocha)- Lembro ao Sr. Senador que, 
em virtude de a Hora do Expediente ter~se esgotado, o tempo de V. Ex• tam
bêm estã esgotado. 

O SR. TEOTONIO VILELA (PMDB - AL) - Muito obrigado, Sr. 
Presidente, estou encerrando o meu pronunciamento. Mas não poderia encer
rar sem, dentro do aparte do nobre Senador Marcos Freire, lembrar que, se
gundo estudos da própria SUDENE, um ano de seca corresponde à absorção 
de dez anos de produção. Se nós já estamos no terceiro ano de seca, nós esta~ 
mos com trinta anos de produção consumida. E é aí onde reside a fraqueza de 
estrutura· económica do Nordeste. Mal ele se recupera de uma seca, recebe 
outra, que passa a absorver toda a sua produção. Imagine agora como saire
mos desses anos de seca. 

Para concluir, Sr. Presidente, queria lembrar que, segundo, pelo menos, 
os meus conhecimentos da história do Nordeste, a primeira seca que ocorreu, 
talvez venha contrariar a teoria do nobre Senador Evandro Carreira, a pri
meira seca que ocorreu no Nordeste foi em 1693. Foram três anos de seca, de 
1693 a 1696. E que providências naquela êpoca tomou o Governo Colonial? 
Naquela época, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Governo da Colónia tomou 
decisões drásticas, decisões políticas que, inclusive, afrontavam o poder de 
Lisboa. Mas, os homens de então, ainda na pré-brasilidade, sentiam~se hon
rados em pertencerem à História, à contemporaneidade, sobretudo. 

Pois bem, os Governadores do Nordeste, reunidos. deliberaram por con
ta própria, depois de'aprovada a proposição na Câmara de Vereadores, que a 
contribuição do nordestino à Coroa Lisboeta seria suspensa. Seriam suspen
sos tambêm os pagamentos à Igreja, a côngrua dos padres, proibido também 
o pagamento à tropa de linha, ou seja, à polícia, vamos dizer assim, na êpoca, 
proibido tambêm o pagamento ao dote da Rainha da Inglaterra. Naquela é
poca, uma moça portuguesa que se casou_ com o Rei da Inglaterra, se n~o me 
falha a memória, Carlos V, e nós no Nordeste estávamos pagando o dote que 
o Governo de Portugal não teve na hora para apresentar ao consorte. 

Todas essas medidas foram dadas, para atender ao flagelo da seca. E o 
que é que assistimos, hoje? O Senador Agenor Maria expôs, dali da tribuna, 
uma relação de projetas que, se atendidos, como o PROTERRA, o POLO
NORDESTE e o Projeto Sertanejo, não estaríamos na situação em que nós 
estamos. Mas não hã verbas, não hã dinheiro para o Nordeste, e quem o disse 
foí o Presidente da República, que não tinha dinheiro para o Nordeste. Inter
pelado por um fazendeiro, na Paraíba, ele respondeu que o recurso que tinha 
era para suas obras prioritárias. Perguntou o fazendeiro se a tragédia da seca, 
seis milhões de homens famintos não constituíam uma obra prioritária. Ele 
respondeu que não, que obras prioritárias erãm Itaipu, Ferrovia do Aço e ou
tras semelhantes. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)-, Noventa bilhões para as usinas 
nucleares, por exemplo. 

O SR. TEOTÚNlO VILELA (PMDB- AL)- E as usinas nucleares. 
Insistiu o fazendeiro: "Sr. Presidente, nós vamos morrer de fome, vê se o Se
nhor consegue recursos para melhorar a nossa situação". 

Final da história: "Se eu tivesse algum recurso não viria aplicá~lo aqui na 
seca do Nordeste, eu o aplicaria em Carajâs". 

Tenho essa célebre entrevista gravada e publicada nos jornais. 
Aí está por que a seca a cada dia se torna mais grave.~ porque hâ a von~ 

tade contrária do próprio Poder da República. Não hã recursos para nenhum 
programa do Nordeste, mas hã recursos para toda a sorte de coisas monu
mentais no Centro-Sul do País, a começar pelas extravagâncias da energia nu
clear. 

Fica aqui, Sr. Presidente, nesta tarde, mais uma palavra perdida, mais 
um pensamento que vai ser interpretado como pedrada no Governo. Não es~ 
tou jogando pedra em ninguém. Estou procurando ver se encontro algum 
meio de evitar que esta Nação vire pelo avesso, a começar pelo Nordeste. E 
torno a lembrar que o solo nordestino não esqueCeu ainda o calor dos seus le
vantes liberais! (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo apalavra, para uma 
comunicação, ao nobre Senador Orestes Quércia. 

O SR. ORESTES QUJlRCIA (PMDB - SP. Para uma comunicação. 
Sem revisãO do orador.) - Sr. Presidente! Srs. Senadores: 

Apenas para comunicar à Casa que a Comissão Parlamentar de Inquéri~ 
to que analisa a violência ~rbana, suas causas e conseqUências, em reunião 
extraordinária, hoje, decidiu que a Comissão itá á São_ Pau~o. provavelmente 
no dia 26 de março, e ao Rio de Janeiro no dia 2 de abril, para visitar as pri
sões, os albergues dç menores e outros esta_beJ~imentos que na oportunidade 
forem iriteressantes. Decidiu tambêm encerrar os-seus trabalhos com um pai-
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nel que se realizará nas três últimas semanas do próximo mês, para tratar, ba
sicamente, de migrações internas, aspectos sociais e legais da violência. 

Deverão ser convidados, já por decisão da Comissão. para participar do 
primeiro painel, o Ministro Mário Andreazza além de outras autoridades, 
outros Professores, Jornalistas que a Comissão deliberará a respeito na próxi
ma semana. 

Para os aspectos sociais, convidaremos o Ministro Murilo Macedo, e 
para os aspectos legais - será praticamente o encerramento dos trabalhos da 
Coniissão- convidaremos o Ministro da Justiça Ibrahim Abi-Ackel. Junta
mente com os Ministros, outras pessoas, cujos nomes serão analisados até a 
próxima semana, virão participar e encerrar a CPI que esperamos seja uma 
excelente contribuição do Senado Federal para este problema tão trágico do 
País. Este problema foi abordado pelos dois Líderes que usaram da palavra 
num discurso inaugural, tanto o Senador Líder do PDS como o Senador 
Líder do PMDB, ressaltando a gravidade da violência do nosso País. e espe
ramos que a Comissão dê uma contribuiçãO valiosa para a solução deste 
problema. 

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

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - A Presidência convoca sessão 
extraordinária a realizar-se hoje, às dezoito horas e trinta minutos, destinada 
à apreciação das seguintes Mensagens Presidenciais: 

N• 239, 'de 1980, referente à escolha do Senhor Ayrton Gonzalez Gil Die
guez. Embaixador do Brasil junto à República do Zaire, para cumulativa
mente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Popular 
do Congo; 

N• 305, de 1980, referente à escolha do Senhor Amaury Bier, Embaixa
dor do Brasil junto à República de Trinidad e To bago, para cumulativamen
te, exercer a função de Embaixador do Brasil em Santa Lúcia; e 

N9 306, de 1980, refiren:te à escolha do Senhor Amaury Bier, Embaixa
dor do Brasil junto à República de Trinidad e Tobago, para cumulativamen· 
te, exercer a função de Embaixador do Brasil junto a São Vicente e Granadi
nas. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Josê Guiomar - Eunice Michiles - Alberto silva - Martins Filho , 
Cunha Lima - Humberto Lucena - Aderbal Jurema - Nilo Coelho -
Luiz Cavalcante - Teotônio Vilela - Lomanto Junior - Amaral Peixoto 
-Nelson Carneiro- Itamar Franco- Murilo Badaró- Amaral Furlan 
-Benedito Ferreira- Benedito Canelas- Josê Fragelli- Mendes Canale 
- Saldanha Derzi - Affonso Camargo - Leite Chaves - Evelâsio Vieira 
- Jaison Barreto - Lenoir Vargas - Paulo Brossard . 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Estâ finda a Hora do Expe
diente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item I: 

Votação em turno único, do Requerimento n9 546, de 1980, do 
Senhor Senador Dirceu Cardoso. solicitando a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal_, do artigo de autoria do sociólogo Luiz 
Carlos Mancini, publicado no Jornal do Brasil, de 19 de outubro de 
1980. 

Em votação o requerimento. 
O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para encami

nhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra ao nobre 

Senador Dirceu Cardoso, para encaminhar votação. 
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi· 

são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Na Sessão Legislativa que se encerrou em dezembro, enderecei à Mesa o 

requerimento solicitando a transcrição do artigo publicado no Jornal do 'Bra
sil, do dia 19 de outubro de 1980, do eminente sociólogo brasileiro Luiz Car
los Mancini, sobre como responder ao desafio da abertura. O Sr. Luiz Carlos 
Mancini, além de Sociólogo, jã foi Secretário de Administração do Estado da 
Guanabara, no tempo do Governo Carlos Lacerda. Foi um dos mais eminen
tes e ilustres estagiários da minha turma na Escola Superior de Guerra, che
gando a ser o orador oficial da turma, em escolha por maioria dos seus 
membros. ~. hoje, o Assessor Especial do Sr. Ministro das Comunicações. f: 
um homem que tem títulos e qualificações para, numa visão global, estabele
cer os fundamentos e as coordenadas que traça no seu artigo sobre a abertura 
política no Brasil, vendo o problema de um ângulo novo, como sociólogo, 
como pensador político e não como político com interesses, com ligações ou 
conveniências no assunto. 

Portanto~ não é um artigo daqueles que nós votamos aqui sem que o au
tor o encaminhe; é um artigo que --e por isso solicitamos a sua transcrição 
- tem uma visão alta, descortinadora do problema, uma colocação magnifi
ca, uma altura em que descortina desde o nascer até o pôr do sol deste regime. 

Portanto, Sr. Presidente, pediria ao Senado Federal que apoiasse o nosso 
pedido de transcrição do artigo que, sem favor nenhum, honra os Anais desta 
Casa. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcriÇão. 

E a seguinte a matéria cuja transcriçãó é solicitada: 

COMO RESPONDER AO DESAFIO DA ABERTURA 

Luis Carlos Mancini 
A abertura, assegurada à nação pelo Presidente da República, constitui um 

desafio a toda coletividade brasileira e oportunidade que talvez não- se repita 
para reflexão sobre caminhos a tomar e melhor consolidâ-la. 

O fato d~ o Presidente, corajosamente, se dispor a cumprir, a qualquer 
custo, sua promessa de implantar a democracia no Brasil garante um aval im
prescindível ao processo, mas não esgota o esforço·de reflexão e mudança que 
a todos se impõe. 

Na verdade, os acontecimentos das últimas quatro ou cinco décadas não 
nos ajudaram a absorver e praticar alguns conceitos fundamentais à vida de~ 
mocrática. 

O individualismo de que somos acusados- ou a nossa sociabilidade por 
vezes inconseqUente - nutriu~se bastante ao longo de uma existência institu
cional, frequentemente atropelada pelo populismo irresponsável ou pela ari
dez autoritári~. Os instantes de transição democrática não foram suficientes 
para consolidar convicções e vivências democráticas. 

Por outro lado, estivemos quase sempre paralisados quanto à elaboração 
de nossos próprio modelo político, seja por aguardar a transposição miracu
losa de modelos alienígenas para a realidade brasileira (pode-se falar hoje em 
algum modelo político acabado?), seja pela posição maniqueísta (comum en
tre nós) de não nos abrirmos à anãlise madura e desapaixonada de diferentes 
experiências. Não raro assumimos, no particular. posição ortodoxa hermêti
ca (a própria) contra a heterodoxa (dos outros), sempre equivocada. 

Em tempos de tão profundas transformações sociais e tamanha perplexi
dade (fenômenos que unirarit~ paradoxalmente, desenvolvidos e subdesenvol
vidos) recomenda-se moderação e lucidez para "unir a consciência, que nos 
diz o que devemos querer ao pensamento estratégico que nos diz como conse
guir o que queremos". 

Tais sinais de tempos tão ebulientes requerem nação desperta, partici
pante e integrada, sob pena de ser levada de roldão a destino não desejado. 
Acontece que somos predispostos - por anos de crises institucionais e equi
vocados processos governamentais - ao paternalismo (ou melhor, a filhis
mo), à privilegiada posição de espectador não comprometido, às influências 
pendulares da demagogia. Por isso mesmo, abrigamos, por vezes, certo cinis
mo cívico- que nos situa, meio indiferentes, à margem dos acontecimentos. 

A abertura, em processo de efetivação, dá-nos a oportunidade de impe
dir que a democracia se limite ao mero formalismo jurídico de fórmulas mal
viveneiadas e de partir para mobilização consciente da nação, dotando-a de 
tessitura capaz de permitir-lhe enfrentar desafios para os quais já não basta o 
arsenal tecnocrãtico_ 

O fato, porém, é que a restauração ou instauração de plena vigência de
mocrática nos exigirá a reaprendizagem e o exercício, intensivos e Pacientes, 
de conceitos e estilos de vida que estiveram sob suspeita ou foram afastados 
de nosso cotidiano. 

São, na verdade, valores simples que precisam ser cultivados e reiterados 
e. atravês de instrumentação adequada, devem permear as estruturas políti 
cas, sociais e econômiéas. 

• Ainda que óbvios, vale relembrar alguns deles: 
A democracia se consolida na medida em que grupos e comunidades par

ticipam, ativa, consciente e responsavelmente do debate e solução de proble
mas de interesse comum, em diferentes níveis e Setores. A ação, nesse sentido, 
é suprapartidâria, polarizada em torno de áreas de interesse comum. 
• Democracia não se confunde com irresponsabilidade nem gera benefícios 
automaticamente; sem a contrapartida- da contribuição de cada um, dificil
mente se instituirá uma ordem social, econômica e poJ.ítica satisfatória. Este 
conceito foi corroído pela demagogia permanente ou episódica de diferentes 
tipos de regime. O respeito à lei, ao direito do .. outro", é indispensável ao 
exercício da liberdade e à estabilidade social. A vigência democrática não 
póde ser incompatível com meios adequados de autodefesa. A preservação do 
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sistema democrático ·depende sobretudo da consciência dos valores qUe en~ 
cerra e da vertebração do organismo social. 
• O regime democrãtico se fortalece na medida em que gera lideranças capa~ 
zes e diversificadas? austeras e atuantes, integradas na prolemâtica brasileira e 
atentas ao quadro mundial de limitações e perspectivas em que estamos inse~ 
ridos. 
• A • Ao contrário das ditaduras - onde um pequeno núcleo se arroga o 

direito de pensar e decidir por todos, com crescente taxa de riscos e erros- a 
nação democrática depende do grau de autonomia e de ação eficaz das pes
soas e dos grupos, e da vitalidade de suas empresas dentro de um contexto de 
solidariedade coletiva. Tanto mais se estimule a iniciativa competente, criati
va e solidária do maior_número, mais se multiplicam focOs de desenvolvimen
to. A dissipação dos recursos naturais e a injusta distribuição de bens, ense
jando previsões catastróficas, exige, entretanto, das novas lideranças, lúcida 
consciência ecológica e o sentimento de que somos um país de imensos bol
sões de pobreza, onde a ostentação e o perdularismo constituem crimes so-
ciais. -

• O pluralismo social, com sua multiplicidade de posicionamentos. freqilen~ 
temente contraditórios e ãtê confiantes, não constitui "problema" ou risco 
para a vida coletiva. Representa, ao contrário, Valiosa reserva de recursos 
para maior enriquecimento pessoal e social, se soubermos desenvolver nossa 
potencialidade e a capacidade de coexistência e de convivência, habituando~ 
nos a admitir diferenças e a equacionâ·las ordenada e inteligente. Melhor di~ 
zendo é preciso saber administrar, democraticamente, as sociedades comple
xas e dinâmicas de nosso tempo, a menos que se aceite como uordem" a paz 
do cemitério, o que tornà-ludo mais fácil e terrivelmente mais perigoso. Ne~ 
cessârio, sobretudo, que pessoas e instituições se conscientizem e, mais do que 
isso, pautem seu comportamento segundo um conjunto de valores éticos, 
políticos e culturais que precisam ser, a todo tempo, reafirmados na ação dos 
poderes da República e das próprias lideranças públicas e privadas. 

A centralização política e administrativa não deve sacrificar- a não ser 
episodicamente- a descentralização sistemática, fator imprescindível de vi
talidade democrática e desenvolvimento. Sua continuidade destrói a capaci
dade decisória das pessoas e das organizações-e ê fato r preponderante de bu
rocratização e alienação. Hã que encontrar meios de conciliar a realização de 
objetivos nacionais com a salva~guarda dos interesses legítimos da comunida
des em cuiqar de seus problemas. O País ê demasiado grande e os problemas 
execessivamente complicados para que se postule a concentração monstruosa 
de atribuições num único poder central que tanto mais se hipertrofie mais hã 
de sentir~se paralisado ante uma míssão que melhor caberia aos deuses. 

Os conceitos assinalados, à guia de ilustração, pouco valem se não se en
carnem em mêtodos e técnicas e, principalmente no comportamento das lide--
ranças e no desempenho das instituições. -

A família, a escola, o bairro, a cidade, o mundo rural, os Partidos políti
cos, a empresa, a administração pública e tantos outros núcleos de atividade 
huma~a devem encontrar os instrumentos eficazes de sustentação, expansão e 
consolidação da abertura democrática. Os meios de comunicação de massa, 
com a imensa influência que exercem, não podem escapar ao compromisso 
público de que estão investidos e contribuir para efetivação desses ideais mais 
rapidamente. 

A construção de uma sociedade democrática e justa, nunca termina -
apesar de não pretender a Utopia- mas viabilizâ-la é obra de fé e perseve
rança. As tentações de descaminhos são quase irresistíveis; o condicionamen
to do pão e do circo, a impunidade no abuso de privilêgios, as comodidades 
que decorrem da dispensa do diálogo e da negociação em favor de decisão rá
pida e unilateral (freqüêntemente insuficiente e frustativa) etc. 

O político tem parte relevante rio processo. A missão que se lhe destina é 
a ~e se pôr, de coração e com nteligência, a seiViço do bem comum. O partido 
nao pode assemelhar-se à repartição pública onde se habilita às funções eleti
vas nem servir de simples plataforma do carreirismo ou da oposição negativa 
e estéril. 

É necessário influir no embasamento doutrinário do partido e na sua for
mulação programativa. Viver suas convicções. Traduzir em programas de 
ação os objetivos consensados. Atentar, sistematicamente, para as pretensões 
da comunidade e de seu eleitorado; estimulâ~los e orientâ~los no encaminha~ 
~entoe solução ~as dificuldades sentidas; mediar, animar liderança debater, 
Interpretar, canalizar pretensões e sugestões, elevar o nível da participação e 
ampliar as bases de ação política. 

Da mesma o eleitorado precisa organizar~se para escolher candidatos, 
cobrar resultados, avaliar desempenhÇJs. A vida pública redignificada atrairã 
maiores contingentes de pessoas qualificadas para o sacerdócio cívico. 

Não nos imaginamos ingénuos a ponto de crer que a simples montagem 
de um sistema democrático dê solução aos difíceis problemas sócio~ 

econômicos com que nos defrontamos. Não basta. Mas cria fatores de cor: u ... 
nicação e de Governo sem as_quais o túner não tem fim e os descaminhos ;e
rão mais freqüentes. 

A democracia que se pretende é a opção entre o Estado totalitário e a 'o
berania do indivíduo, conciliando liberdade e justiça social. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Item 2: 

Votação, em turno único do RequerimentO n9 547, de 1980, do 
Senador Bernardino Viana, solicitando a transcrição, nos An3.is do 
Senado Federal, da palestra proferida pelo Ministro de Estado do 
Trabalho, Murilo Macedo, por ocasião da inauguração do edificio
sede da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio, 
em Brasília, no dia 19 de novembro de 1980. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

E a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: 

"O SINDICALISMO E A QUESTÃO DO EMPREGO NO BRASIL • 

Muri/lo Macêdo 
Ministro do Trabalho 

As iniciativas humanas que se animam no espírito de comunidade são 
formas de afirmação tanto da vontade individual como de impulsos impes
soais que se nutrem nos sentimentos coletivos do grupo. Essas iriiciativas 
sempre têm sua história atrelada a deter_minadas pessoas que, em dado mo~ 
mento, conduzem-nas no rumo de sua concretização. Mas, além disso, elas 
são produto da energia e dos sentimentos transindividuais, deCorrentes da 
consciênCia grupal. 

A obra que hoje inauguramos, é uma dessas iniciativas, ela é resultado 
do espírito comunitário dos milhões de comerciários brasileiros, os.d.e hoje e 
os ontem. Mas este edifício consuma os ideais e aspirações dos homens que à 
frente de sua direção nos últimos lO anos, decidiram erigir em Brasflia a Casa 
Mater do ComerciátiO Brasileiro. Em particular ele ê produto da obstinação 
dos sindicalistas que compõem a diretoria atua] nas pessoas-de Antôriio Alves 
de Almeida, Antônio Pereira Magaldi, Boaventura Rangel Monson, Augusto 
Caetano Santana, Edmo de Andrade, Juracy Martins dos Santos, Laureano 
Alves Batista, Reginaldo Medeiros de Souza e Josê Roque da Silva. 

Tão importante qUanto ao arrojo e beleza arquitetônica desta obra é a 
concepção moderna e aberta de se trnaformar esta Confederação em uma 
verdadeira escola de sindicalismo. Próximos dos poderes da república, e com 
essa nova roupagem os anseios e as contribuições da Confederação poderão 
ser mais efetivamente implementados, em particular nesta hora em que o· Bra
sil tanto necessita da contribuição de todos para enfrentar suas didiculdades. 

A superação dos problemas atuais estã a exigir, mais do que nunca, uma 
intensa participação de todos os brasileiros. Sem essa participação, a tar~fa 
de restaurar o equilíbrio da economia e de outras ãreas da sociedade torna-se 
um castelo de areia. Hã quem insista em alardear que todos os problemas do 
País são do Governo. Trata~se de uma posição, no mínimo, simplista e esca
pista para não dizer confortável. Há ainda aqueles que, desprovidos da capa
cidade de separar o joio do trigo, entretêem-se com a visão do caos e 
entregam-se a um desânimo descabido. 

Nossos problemas são complexos, sem dúvida. Mas o pior que podería
mos fazer a nossos filhos seria capitular diante deles. Não há motivo para is~ 
so, especialmente quando se conta com a vontade solidária de um povo pa
triótico e que, ao longo do tempo, sempre deu provas de sua inegável capaci
dade de trabalho. Maior é a esperança, quando vemos o contentamento da 
sociedade em retomar o seu rumo democrático." 

Vivemos atuafmente um momento privilegiado da História brasileira. A 
Democracia já não é mais um mero projeto de governo; é uma conquista so~ 
cial em processo de rápida institucionalização. Com ela, assitimos ao ressur~ 
gimento de novas lideranças políticas, empresariais e de trabalhadores, que 
vem cuidando em suas respectivas esferas de projetar sobre o país os impulsos 
criadores de suas energias. Acima de tudo, temos no governo do Presidente 
João Figueiredo, timoneiro seguro, o agente comprometido com claro e bem 
definido estilo de nação: uma nação genuinamente democrâtica. e, isso que 
nos leva a operar com renovado empenho na ârea social. 

Mas a decisão de contemplar com prioridade a vertente social dos 
problemas do desenvolvimento brasileiro é, hoje em dia, uma decisão coleti
vo. Na verdade ela é a escolha natural que sempre ocorre em uma socieadade 
aberta que visa a fortalecer~se e a enriquecer-se, sem que se acentuem as cha-

:o.P;~~~~a~~~e1~~~~a na inauguração do edific:io·scde da ConfederaÇão Nacional dos Trabalhadores do Com~r-
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gas da injustiça e dos desequilíbrios entre pessoas e regiões, que, afinal, manw 
cham a inteireza moral de todos, assim como alimentam discórdias e frus· 
trações. 

No nível prático, a questão é saber o que pretendemos sacrificar hoje em 
busca de um amanhã mais humano para todos, sem perda da eficiência eco
nômica e social que uma sociedade complexa como a do Brasil deve preser
var. 

O tempo é do social e nele hã uma miríade de objetivos. Dentre eles gos
taria de destacar, nesta oportunidade, o emprego. Nessa área, nossas necessi
dades são enormes. Apenas para atender a expansão vegetativa da popu
lação, o Brasil precisa anualmente de quase 2 milhões de novos empregos. 
Quando se contrasta essa necessidade com os problemas econômicos da atua
lidade, é bem possível que a questão do emprego tenha de ser encarada a par
tir de uma nova ordenação da economia que venha a conferir-lhe clara prima
zia sobre outros objet_ivos. Jã não é suficiente a confiança quase irrestrita que 
muitos depositam na infalibilidade da relação entré investimerito _e emprego. 
Sem investimento não hã empregos, é verdade. Mas hã investimentos que ge
ram mais empregos do que outros. Sem investimentos não hã crescimento 
econômico. Mas hã trajetória_s -de crescimento cconômico mais conveniente 
do que outras e que evitam a marginalização e a degradação do homem. 

Presidente João_ Figueiredo: Vossa Excelência posicionou o h9mem 
como centro e objetivo de todo o esforço goveriÍamental e definiu o emprego 
e a remuneração do trabalhador como metas superiores. Como miniStro do 
tr'abalho, recebi de vossa excelência a responsabilidade de fOrmular uma pÓ lí
tica de salário e uma política de empiego. O Esi"ádo convulsivo em que se en
contrava a área sindical no ano de 1979 fez com que nossas energias fossem 
todas orientadas para uma nova política salarial. A questão do emprego vem 
sendo estudada agora e, nesta oportunidade, desejo dar _algumas notícias aos 
caros trabalhadores. 

Na busca de soluções, partimos do princípio de que o trabalhador brasi
leiro não pode ser sacrificado em suas condições de trabalho. Nem tampouco 
pode ficar no vácuo do desemprego nos momentos difíceis do nosso 4esempe
nho econômico. Tenho certeza de que tal prfncipio ê cOmpartilhado pelo le
gislativo e pelo povo em geral. Mas na filosofia p~ecisamos passar Para a 
ação. Quando se_ preparar Para ações rãpidas e conÜÕ.uadas. Uma política de 
emprego precisa contemplar mecanismos específicos de curto e longo prazos. 
No curto prazo, o que se almeja é evitar a queda ~~usca de emprego ou, caso 
iSto venha a ocorrer, o que se pretende é reeÕlpregar rapidamente os trabalha-, 
dores deslocados. 

No longo prazo. o que se busca é garantir um nível de emprego que seja 
compatível com o crescimento da população e com os ganhos de produtivida
de que resultam do avanço tecnológico. 

Os problemas de subemprego e desemprego no Brasil estão intimamente 
ligados às contingências e estilo de nosso desenvolvimento. Para se industria
lizar, o país precisou privilegiar intensamente o fator capital que era e é escas
so. ~sempre difícil praticar uam política de incentivos a determinado -fator de 
produção sem afetar os outros. Ao incentivar o fator capÍtal a nossa econo
mia foi aOs poucos tornando a mão-de-obra relativamente mais cara, apesar 
de ser o trabalho o fator mais abundante. Como decorrência disso, pelo me
nos em parte, assistimos a um pro"cesso de urbanização que caminhou muito 
mais râpido do que a industrialização. Os em-presários brasileiros, durante 
muito tem-po, foram mais estimulados a automatizar seus processos produti
vos do que a empregar mais mão-de-obra. E- claro, seria absurdo pensar-se no 
mundo moderno um estilo de produção que venha a empregar mão-de-obra a 
qualquer custo. Os ganhos de produtividade estão em grande parte associa
dos a modernização tecnológica tanto na agricultura como na indústria. E 
nos serviços não menos absurda, porém, é a estratégia de desenvolvimento 
que venha penalizar o empresário pelo uso de uma mão-de-obra abundante. 
Trata-se de uma questão de equilíbrio e de dosagem. Afinal o incentivo ao ca
pital não pode ser feito em detrimento do trabalho. 

Esses são os temas que estamos estudando no Minstério do Trabalho 
hoje em dia. Alguém pode argumentar que desaceleração ê desaceleração; 
que o combate a inflação sempre implica em dor. Concordo com tudo isso. 
Mas, não posso concordar que, uma vez mais, o trabalhador venha a ser esco
lhido para aguentar a maior parte da dor. Desafio no Brasil_quem tenha boa 
justificativa - moral ou técnica - para fazer essa proposta ao trabalhador 
brasileiro. 

Estamos num Brasil diferente hoje. A abertura democrática está permi
tindo que a sociedade brasileira, através de seu corpo político, e de suas insti
tuições- dentre elas o sindicato venha a se manifestar, a questionar e a rei .. 
vindicar legitimamente. Vejo em tudo isso sinais de novos tempos e de ama .. 
durecimento político do povo brasileiro. Gostaria de ver o movimento sindi .. 
cal cada vez mais ativo em defesa do emprego do trabalhador. Gostaria de 
,ver as federações e confederações de trabalhadores coletando e analisando 

dados sobre emprego e, dessa forma, colaborando com o governo no diag
nóstico perm~nente do problema abrindo campo para o encaminhamento de 
soluções. Desejaria ver trabalhadores e empresários negociando serenamente 
condições de emprego, procedimentos de dispensa, vantagens e desvantagens 
da substituição do homem-máquina e t~ntos outros problemas que envolvem 

0 mundo do emprego. Essa é a forma de trabalhadores, empresários e gover
no se unirem harmonicament_e em busca de soluções comuns. 

Acho que o Brasil jâ estâ maduro para optar por uma poHtica nacional 
de emprego. Ela representará, ao lado de outras políticas nas áreas sociais, a 
definitiva escolha da sociedade: a supremacia da justiça; a consolidação de 
uma economia eficiente e fonte não para alguns, mas para todos assim como 
as franquias da vida política democrática. E, nessa cruzada, contamos com os 
sindicatos." 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Item 3: 
Discussão, em turno único,-da redação final (oferecida pela Co

missão de Redação em seu Parecer n• 1.222, de 1980), do Projeto de 
Resolução n9130, de 1980, que SUSpende a execução da alínea ·~c" do 
n"' 17 do inciso II, do art. 106 do Decreto-lei nl? 5, de 15 de março de 
!975, e o Decreto "N", n• 1.135, de 26 de setembro de 1968, ambos 
do Estado do Rio de Janeiro. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
Encerrada esta, a redação final é conSiderada como definitivamente 

aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 
Ã m"atéria vai à promulgação. 

E a seguinte a redação_.final aprovada: 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 
n• 130, de 1980. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VIl, da Constituição. e eu Presidente, promulgo a segui~te 

RESOLUÇÃO N• • DE 1980 . 
Suspende a execução da alfnea "c" do n'l7 do inciso II do art. 

106 do Decreto-lei n' 5, de 15 de março de 1975, e o Decreto "N" n' 
I .135, de 26 de setembro de 1968, ambos do Estado do Rio de Janeiro. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo. único. ~ suspensa. por inconstitucionalidade, nos termos da deci

são definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida em 8 de novembro de 
.1979, nos autos do_ Recurso Extraordinário n9 91.022-1, do Estado do Rio de 
Janeiro, a execução da alínea c do n9 17 do inciso II do art. 106 do Decreto .. lei 
n95, de 15 de m~rço de 1975, e do Decreto_ uNn n9 1.135, de 26 de setembro de 
1968, ambos daquele Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Gi!van Rocha) - Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 87, 
de 1980 (n• 3.898, de 1980, na Casa de origem), de iniciativa do Se
nhor Presidente da República, que dispõe sobre o provimento de 
cargos de Juiz de Direito dos Territórios, nas condições que mencio
na, e dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s I, 2 e 3, de 198!, das 
Comissões: 

- de Constituição e Justiça; 
- de Serviço Público Civil; e 
- do Distrito Federal. 

Em discuss~o o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

S o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N• 87, de 1980 

(n• 3.898/80, na Casa de origem) 
De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Dispõe sobre o provimento de cugos de Juiz de Direito dos Terri
tórios, nas condiçiJes que menciona, e dá outras providência. 

O Congresso -N a~ional decreta: 
Art. I• O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios po· 

derâ promover concurso apenas para o preenchimento dos cargos de Juiz de 
Direito dos TerritóriO'S, até serem preenchidas as vagas atualmente existentes. 
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Art. 2• A remoção de que trata o art. 50 da Lei no 6.750, de 10 de de
zembro de 1979, somente será permitida após 3 (três) anos de efetivo exercício 
dos aprovados no concurso de que trata o artigo anterior. 

Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Item 5: 

Discussão, etn segundo turno, do Projeto de Lei do Senado 
n•32, de 1980, do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre pre
ferência a posseiros na alienação de terras da União, tendo 

Pareceres, sob n9s 1.243 a 1.246, de 1980, das Comissões: 
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici-

dade e, no mêrito, favorável; 
- de Agricultura, favorável; 
- de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

Em discussão o prõjeto, em segundo turno. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Para discutir o proje
to. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, há de se louvar 
a iniciativa do eminente Senador Jutahy Magalhães, ao apresentar a esta 
Casa o presente projeto, .. que dispõe sobre preferência a posseiros na alie
nação de terras da União". 

Trata-se, sem dúvida alguma de um dos maiores, senão o maior proble
ma do País na atualidade, quando sabemos perfeitamente que os conflitos 
pela posse da terra multiplicam-se em vários pontos do Território Nacional. 
Eu mesmo represento aqui um Estado em que esses conflitos são tão freqUen
tes quanto as secas no Nordeste. 

Sr. Presidente, ao mesmo tempo em que louvo a iniciativa do eminente 
Senador Jutahy Magalhães, coloco algumas dúvidas que teD:ho-quan~o à re
dação do presente projeto, jã com os ·pareceres- friVorãveis das vãl-ias Conlis~ 
sões que o examinaram. 

O art. 1 '? do projeto diz: 

.. A União, ao alienar terras de sua propriedade, dará preferên
cia aos posseiros que as explorem e nelas residam". 

Fica em meu espírito, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a dúvida de que 
isto não estaria, de modo que diria indireto, legalizando injustiças, na medida 
em que se daria aos posseiros os mesmos direitos dos grandes grupos que se 
apresentassem interessados na aquisição de terras da Uniã.o, que, sem dúvida 
alguma, continuariam- e aí já de modo legalizado- a esmagar centenas de 
milhares de famílias brasileiras que, desbravando as matas e os cerrados, en
frentando as intempéries~ efetivamente abrem os caminhos do progresso em 
todo o interior brasileiro. 

O Sr. Jurahy Magalhães (PDS- BA)- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO) ~Gostaria de ouvir 
V. Ex~ no sentido de me esclarecer. 

O Sr. Jurahy Magalhães (PDS - BA) - Quando a União vai alienar 
suas terras, tem que obedecer a urna legislação em vigor, e vende essas terras 
por um preço ínfimo. Na medida em que considerarmos que os posseiros 
existentes naquelas terras têm preferência, eles adquirirão essas terras pelo 
preço infi.mo que a União tem que vendê-las. Portanto, não haverá concor~ 
rência para ver quem comprará por o maior ou menor preço. Não hã esse te
mor de os posseiros serem prejudicados por elementos estranhos que queiram 
adquirir essas terras, porque os primeiros, tendo a preferência, adquirirão 
pelo preço legal, que ê um preço muito, muitíSsimo abaixo do preço da terra 
que é alienada naquela região. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Fez-me ainda au
mentar um pouco mais a dúvida, eminente Senador Jutahy Magalhães, foi 
justamente a redação do parãgrafo único do art. 19, que já passa a condicio
nar essa preferência, na medida em que diz que ua preferência poderá exercer~ 
se mediante permuta por outra ârea idêntica em superficie ou valor"- justa
mente estranhei aí a expressão,já que, cõmo diz V. Ex', os preços são ínfimos 
e padronizados pela legislação - "indenizadas as benfeitorias, produzidas 
pelo posseiro na terra permutada". 

Sem dúvida alguma, trata-se de inteira justiça, aqui estabelecida, no caso 
da indenização. 

O Sr. Jurahy Magalhães (PDS- BA)- Aí vêm os fatos concretos que 
ocorrem. V. Ex• sabe que certos posseiros ocupam terras. Quando hã alie
nação dessa área global, eles ficam cercados, ilhados pelo proprietário que 
adquire o restante da gleba. Então, quando lhe for conveniente, esse posseiro 

poderâ aceitar a permuta por outra terra de mesma ârea ou mesmo valor. Aí 
o que for mais interessante para ele, a área ou o valor. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO) - Até concordaria 
plenamente com a explicação que V. Exf me dá: -quando lhe for convenien
te. No entanto, isto não está estabelecido no texto do seu projeto, nos restan
do a dúvida de quem poderia tomar a iniCiativa de provocar a permuta, por 
área de mesma superfície ou de mesmo valor. Na verdade, não se-estabelece 
aqui a conveniência do P.osseiro. 

Estou aqui defendendo principalmente os pequenos posseiros deste País, 
que são centenas de milhares. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - Esta é também a minha in
tenção. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- (PMDB - GO) - Estou certo dis
to. Há também aqueles que, se apossando de terras da União, na verdade se 
apossam de verdadeiros latifúndios. 

O Sr. Jurahy Magalhães (PDS - BA) - Esses não são posseiros. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- (PMDB - GO) - Estamo-nos re
ferindo justamente aos posseiros. Seria o posseiro na medida em que, se apos~ 
sando de verdadeiros latifúndios, em terras devolutas, também se enquadra
ria no texto do projeto apresentado por V. Ex• e já aprovado palas Comissões 
Têcnicas da Casa. Não há nenhuma limitação, neste sentido, também no tex~ 
to de seu projeto. 

Estas dúvidas precisariam ser registradas. 
No entanto, Sr. Presidente, como este projeto, se aprovado pelo Senado 

-o que tudo faz. crer- terá que ser encaminhado à Câmara dos Deputados, 
e lá encontrará outro foro de debates, a respeito deste mesmo assunto, o meu 
posicionamento, com estas- dúvidas apresentadas, é favorâvel ao projeto. 
(Muito bem!) 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Sr. Presidente, peço a palavra para 
discutir o projeto. -

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra ao nobre· 
Senador Leite Chaves para discutir o projeto. -

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, SERÀ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O Sr. Alfonso Camargo (PP- PR)- Sr. Presidente, peço a palavra para 
discutir o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Affonso Camargo. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP- PR. Para discutir o projeto. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Tivemos oportunidade de relatar este projeto e lhe demos, com toda a 
tranqUilidade de consciência, um parecer favorável, porque temos absoluta 
certeza que a inti:mção do Senador Jutahy Magalhães, como tambêm pensa o 
Senador Henrique Santillo, ê beneficiar aquele que comumente chamamos de 
posseiro, aquele pequeno homem que trabalha na terra e nela reside e que 
muitas vezes tem sido espoliado por alienações de terras a grupos que acabam 
prejudicando exatamente aquela fixação do homem à terra. Realmente, 
pareceu-me das observações do Senador Henrique Santillo que se poderia fa
zer urna análise um pouco mais acurada daquele parágrafo único, porque 
aquele dispositivo poçleria dar a oportunidade do poder alienante de decidir 
como seria feita a preferência, por troca ou não, e quem sabe dar uma rc
dação diferente, colocar a prioridade da decisão ao posseiro. Mas, desde que 
o projeto vai à Câmara, realmente ê provável que este assunto seja levantado 
na outra Casa. 

Gostaríamos de aproveitar para registrar, na hora em que se aprova este 
projeto no Senado, realmente a importância de tudo que é relativo ao homem 
e à terra, porque, não há c_omo ignorar, o princípio fundamental da Econo
mia; é que toda ela se origina do homem e da terra. 

Quando o Brasil procura reencontrar os seus verdadeiros caminhos, no 
momento cm que já se duvida que realmente o melhor modelo é o chamado 
modelo do Estado industrial, no momento em que num País, com a nossa su~ 
perfície de terra e com a qualidade das nossas terras. nós assistimos a crises de 
falta de alimentos, e assistimos, inclusive, a saques de armazêns no Nordeste, 
esta é a ocasião para todõs refletirem que realmente o Brasil precisa 
reencontrar-se em matêria do homem e da terra. 

Não sei se hoje já nos estamos convencendo de que o conceito de pro
gresso precisa ser reexaminado; realmente, se esse progresso do estado indus
trial é aquele que traz a felicidade. 
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Aproveito, portanto, este momento para registrar isto, pois é um mo
mento de uma grande reflexão, para que voltemos a ver com grande impor
tância, realmente, tudo o que diz. respeito à agricultura, à terra e ao homem 
brasileiro. Muito obrigado. (Muito bem!) 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir 
o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Gílvan Rocha)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES: Para discutir o projeto. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Fui um dos que discutiram este projeto, na sua primeira tramitação pela 
Casa. Recordo-me de que _me congratulei com o nobre Senador Jutahy Maga
lhães, numa hora em que estávamos de morões acesos, em virtude de um em
préstimo a sua Bahia, essa Bahia, Sr. Presidente, que me agraciou com essa 
dorzinha de olhos com que eu estou há oitenta dias, atravês de uma pedrinha 
que eu recebi de lá, de presente, a Sb3H20 Al6; chama-se a baianita. E agora 
um baiano, preocupado com essa situação, quer-me mandar para os Estados 
Unidos, para tratamento. 

Mas, Sr. Presidente, congràtulo-me com o nobre Senador Jutahy Maga
lhães pelo projeto. Conheço de perto o ·problema do posseiro no meu Estado 
e estou conhecendo-o através de várias viagens que frz à floresta amazônica, 
visitando situações confl.itantes existentes entre donos de áreas e aqueles hu
mildes brasileiros que lá tentam preparar um pedaço de terra para o·seu dia 
de amanhã. 

Conheço, Sr. Presidente, caso do meu Estado, na sua zona ~arte, quando 
se desbravou o setentrião do Espírito Santo e se Jogou no chão a mais bela re
serva florestal atlântica do País, a qual hoje está totalmente reduzida a pasto e 
a lavoura. 

Entrei, com Comissão Pàrlamentar de Inquérito - naquela época era 
Deputado Estadual - pela floresta a dentro, andando dias e dias a cavalo, 
prendendo até a polícia- eu era Presidente da_ Comissão Parlamentar de In
quérito - prendéndo atê soldados de polícia que espaldeiravam, que espan
cavam, queimavam os ranchos, os pobres ranchos no interior_ da .. mata. 

Está aqui o Deputado que entrou com uma comissão de 8 ou 10 
membros e voltou com 15, porque o restante era~ _soldados presos, por mim, 
em nome da Comissão, em virtude da violência praticada contra aqueles pos
seiros. 

Conheci esse problema, Sr. Presidente; eram- doriOS de áreas imensas que 
expulsavam com a polícia os posseiros humildCS-que trabalhavam de macha~ 
do. Naquele tempo era o machado, há 25 anos; não -~avia a motosserra, que 
encontrei agora, na Amazônia. -

Então,' desejaria que o projeto do nobre Senador Jutahy Magalhães ti
vesse livre curso aqui no Senado, porque de fatO ê uma mão dada - não é 
uma solução ao problema fundiário - ê uma contribuição a esse problema; 
mostra que o Senado, ou alguém no Senado, se voltou para o humilde traba
lhador e desbravador da nossa terra. 
, Isto aqui é um-a contribuição. Não resolv~, porque no seu contexto 
jurídico-social ele não atinge talvez a medida exata a que pretende, mas acho 
que em parte mostra aqueles que descem a corrente, Sr. Presidente, sem so
corro, sem üm braço estendido para socorrê-lo. E este é o braço do nobre Se
nador Jutahy Magalhães. 

Sr. Presidente, conheci no meu Estado um local onde se derrubou, repi
to, a mais bela reserva florestal autêntica do Pais; eram árvores gigantescas, 
Sr. Presidente, com uma grossura imensa. Desci a cavalo por entre elas e 
recordo-me de perobas imensas, altas, gigantescas; eu abria os braços e passa
va entre dois troncos de perobas, marcando o nosso caminho. Vi isto e as vio
lências contra os posseiros, qiit:-fõfain eXpulSoS a.-COlce de armas e a fogo nas 
suas barracas, depois de terem realizado a epopéia imensa do desbravamento 
do norte do Estado. Foram desalojados, corridos, pisados, presos, e alguns 
morreram resistindo ao tiroteio da polícia. · 

Como Deputado, assisti ao desbravamento do norte do meu Estado; ho
je, como Senador, tenho ido a Amazônia. Há dias, há questão de 4 meses, 
percorri-a, na última viagem que fiz, a bordo de um aviãozinho do tipo 
"Teco-teco". Fui daqui a Porto Nacional, dali a uma outra etapa que não me 
recorda agora, e de lã a Tucurur e Marabá. Dali, sol:>revoei uma extensão 
imensa do Pará. Depois, Sr. Presidente, andei de jipe sob a floresta amazôni~ 
ca~ sem ver o sol, durante vários dias, e assisti ao drama dos posseiros. 

Sr. Presidente, vi lá a infiltração violenta, a_ conselho de padres e do bis~ 
po daquela área. Trouxe até um jornal, O Grito, 'da PA-150, da Diocese de 
Marabâ. Sr. Presidente, não estava prevenido hoje, !nas devo trazer para 0 

conhecimento do Senado Federal como está se procesSando a luta entre os 

ocupantes da terra e os donos de áreas, lá adquiridas por fazendeiros e gran
des empresários aqui do Sul. 

Sr. Presidente, vi com esses olhos que já começaram a desaparecer -
mas que ainda me resta aJguma coisa para ver hoje -como o posseiro ocupa 
a terra; são quatro estacas na beira d'água, qualquer curso d'água, folha de 
palmeira por cima, sem nenhuma cerca, sem nenhuma parede, uma ãrea aber
ta, pouco maior do que este recinto, e ali ele coloca a famflia com os poucos 
trastes _que ela pôde conduzir para o interior, para os ínvios sertões bravios da 
alnazônia. 

Não vi um; vi dezenas, quase uma centena de ranchos assim, tão logo 
eles começaram. 

O Sr. José Fragelli (PP - MS) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEU ~CARDOSO (ES) -~Com prazer. 

O Sr. José Fragelli (PP- MS) - Eu não queria mais fazer um pronun
ciamento que jâ fiz em vez anterior sobre o PROTERRA, mas, reconhecendo 
o valor, vamos dizer assim, humanitário do projeto do ilustre Senador Jutahy 
Magalhães, sou obrigado _dizer que, a meu ver, esse projeto é inócuo inteira
mente para quem conhece a realidade. O Senador Henrique Santillo disse 
muito bem que, em igualdade de condições, jamais o posseiro poderá preten
der a propriedade de cem hectares em concorrência com o capitalista. Nós, 
em Mato Grosso, na·constitúiÇão de 1947, estabelecemos, lá no Estado, uma 
disposição como esta, dando direito de preferência aos posseiros para adqui
rirem até duzentos hectares. Mas, nobre Senador, lâ, em Mato GrosSo, a ter
ra devoluta tinha preço fixo, certo e determinado. Então, funcionava uma 
disposição como essa da Constituição, porque aí o preço era certo, um preço, 
aliás, bem baixo, àquela época. Mas, sem um preço fixo, esse projeto, infeliz
mente, não vai funcionar no sentido de, preservar o preço fixo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Mas, tem preço fixo. 

O Sr. José Fragelli (PP - MS) - Desconheço esse preço fixo na legis
lação federal. Gostaria que isso fosse trazido para o nosso conhecimento. f: 
possível que seja uma ignorância minha e de outros colegas, mas isso precisa
va ser trazido, porque sem esse preço fixo este projeto não tem sentido. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - O Estado fixa o preço da terra; 
todo Estado fixa o preço da terra. 

o Sr. José Fragelli (PP- MS)- Mas é da União. Vou dizer a V. Ex•: se 
não me engano, hoje, o Estado do Mato Grosso nem fixa; ... 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - E: de graça. 

O Sr. José Fragel/i (PP - MS) - ... estabelece uma concorrência na 
aquisição da terra. Não há -nem preço· fixo, parece-me que não há. E não ha~ 
vendo preço fixo, como existia em Mato Grosso, como nós estabelecemos na 
Constituição de 47, repito, através de um dispositivo igual a este, o projeto 
aqui não funciona para o fim visado; simplesmente, não funciona. Então se
ria preciso de duas uma ~e era para isso q~e eu teria preferência: ou nu~ 
projeto como este eu diria que o posseiro que Já hâ anos trabalha a terra teria 
esses 100 hectares gratuitamente ... 

o Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Mas é gratuitamente, Senador. 

O Sr. José Frage/li (PP- MS)- ... sem nenhuma fmalidade, porque a 
União, que pensa inclusive em fazer uma reforma agrária, e com razão, po.dia 
adiantar-se, porque em nada atingiria ou oneraria a União o dar gratuita
mente esses 100 hectares, ou que se fixasse o valor d~ terra, pelo menos por 
um determinado tempo, para o fim visado neste projeto de lei. Conheço mui
to bem esse problema para dizer que este projeto não vai funcionar da manei
ra como ele está; não funcionará de maneira nenhuma. 

O Sr. Jut0hy Magalhães (PDS- BA)- V. Ex• permite um aparte poste
riormente? 

O Sr. José Frage!li (PP- MS)- Tivemos, por exemplo, em Mato Gros
so, o exemplo de grandes companhias que entraram no então Leste mato~ 
grossense, tirando os posseiros. Os posseiros não e~am propriamente agricul
tores, eram muito mais caçadores, e a Oposição qüe eles faziam às grandes 
empresas era porque eles já não podiam caçar naquelas grandes áreas, porque 
a agricultura deles ali era uma agricultura bastante rudimentar e inviâ.vel 
como agricultura, porque distantes trezentos, quatrocentos quilômetros atê 
dos pontos de consumo. O posseiro como agricultor não podia sobreviver; ele 
sobrevivia como caçador, e, em geral, seis vezes por ano ia às cidades vender 
as suas peles. De sorte que eu sugeriria que este projeto fosse levado no senti
do de se dar esses cem hectares gratuitamente ao posseiro, em doação pura e 
simples pela União, o que não custaria nada, ou quando nada se fiXasse o 
preço. Não fixando o preço ou não sendo gratuito, o projeto, que me perdoe 
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o ilustre autor, será absolutamente inócuo, porque como disse o nobre Sena
dor Henrique Santillo, não vai jamais o pobre dO posseiro concorrer com o 
poderoso empresário. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA) --V. Ex• me concede um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Eu estou com o t~nipo terminado, 
e vou responder ao ilustre Senador José Fragelli. 

Sr. Presidente, eu vi o problema fundiário nessa região, lâ no Sul do Pa
rá, e as autoridades federais estão resolvendo da seguinte forma o problema 
fundiãrio: àquelas aberturas feitas pelo desbravador, eles dão três vezes ou 
cinco vezes uma área equivalente a essa, porque o .que há de fato é que o pri
meiro ímpeto é o caçador que entra. Depois, troca, como- nós vimos no 
Espírito Santo e eu lã no Pará; troca uma área aberta, gue é um pouco maior 
do que isto aqui. São poucas árvores derrubadas e nada plantado; _estão 
caçando, apenas. E. a primeira fase do homem, prímeiro Caç8.dor, depois pe
cuarista, etc. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB - AM) - Depois predador! 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Mas, sempre predador. Então, Sr. 
Presidente, assisti a troca de um terreno, aberta, como eles chamam, por uma 
espingarda. Esse é o caçador que entrou,_ e não ~ agricultor. 

Então, o GovernO, aí sim, deVe dar essas glebas aos agricultores, àqueles 
que tenham provado que são agricultores. Porque também, Sr. Presidente, a 
colonização só com o esforço do homem, desde derrubar a primeira árvore, 
não dá certo, não tem recursos. 

Conheci no meu Estado colonos que vendiam até o arame da cerca e de
pois saíam; trocavam aquilo por um cavalo, por um animal qualquer, um 
burro, e saíam dali, mas não colonizavam, depredavam o terreno apenas, 
queimavam as árvores e mais nada. , · 

Portanto, há uma função do grande proprietário, do grande colonizador, 
mas feita em termos cientificas, como vi também no Pará, e hã esse predador 
que entra, e entra na primeira fase humana, revivendo a primeira fase da evo
lução humana, o caçador que entra. 

Sr. Presidente, existem dois agentes que estão destruindo a Amazônia de 
Evandro Carreira: a motosserra e a caixa de fósforos. A caixa de fósforos in
cendeia as matas meses e meses seguidos, nos firmes; nas terras úmidas, nas 
terras dos igapós, o fogo não prOgride. Mas, nas terras secas, ela devasta. No 
meu Estado, meses e meses o_ fogo devorava as matas. 

Portanto, Sr. Presidente, este é um braço estendido do nobre Senador Ju
tahy Magalhães a este problema fundiário. Mas faço aqui, Sr. Presidente, 
uma justiça: o Governo te.m que dar àquele que mostrou qualidades de agri
cultor e não de predador, de caçador e de explorador de terra, que troca a sua 
propriedade por uma espingarda, por um cavalo, por um burro, por uma har
mônica. e sai da propriedade. Mas ao que quer, ao que tem ligações çom a 
terra, ao homem telúrico, ê a este que nós precisamos ajudar. E ao grande 
proprietário, que fãZ. c-oino vi, colonizações, Sr. Presidente, tudo bem dividi
do, assistido- vende, também, mas aí: então, com assistência té-enica -·com 
estrada, com escolas, com hospitais que estãO send~ construídos, tudo isso. 
Eu vi sinopse, Sr. Presidente, no Norte de Mato GrosSo, que um paranãense 
abriu, onde está sendo instalada uma grande d~tilaria <l_e __ âlc_q_ol para produ
zir um milhão de litros por dia, partindo ~a_ maridioca ~sinopse como a co
lonização, em que a mandioca é dada para plantio a todos aqueles agriculto
res que têm lotes em volta. é dada aum só, é distribufda a todos os colonos que 
têm a mesma quantidade de mandioca plantada, porque se distribuiu quantitati
vamente para todos aqueles que vivem em torno da usina. Hoje, a usina-sinopse 
fabrica um milhão de litros por dia e vai para a segunda jQse com um milhão e 
quinhentos mi/litros por dia. Vai ser a maior usina geradora de álcool do País 
dentro de dois anos. 

Portanto, Sr. Presidente, àS minhas homenagens a este desbravador. con
quistador que loteia, mas dentro de regras cientificas ~ agrológiças, COI!J assis· 
tência cientifica perfeita para que O Bfãsil não perca tempo com os predadores, 
caçadores, aventureiros, marginais, e até criminosOs alguns, que levam as 
famatas desgraçadas para os (nvios sertões pa~a começar~m _uma vida d_e animal, 
comendo raiz, palmito, pássaros e animais _caçados, at~ que- iim -dia tenham uma 
réstia de sÔl e caminhem para outra solução. Meus parabéns ao nobre Senador 
Jutahy Magalhães. 

(Muito bem!) 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS~ BA)- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA- Para discutir o projeto. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, sabemos que é ~!J.ito diffcil conse
guirmos aprovar, em qualquer uma das duas Casas do Congresso, projetas de 

autoria de Parlamentares. Por isto, vejo com s·atisfação a possibilidade deste 
projeto encontrar êxito nesta Casa. Quero agradecer aos Srs. Senadores que 

-tinham propostas a apresentar para melhorar o proje~o e não o fizeram_para 
permitir que eiC tivesse uina tramitaÇão mais rápida, porque todos nós sabe~ 
mos que este projeto irá para a outra Casa e lã poderá receber sugestõeS que 
se fizerem necessárias para aperfe'içoá-lo. Este projeto não visa resolver todos 
os problemas de posseiros, n-e-m poderia fazê-lo. V. Ex•s sabem que aqui esta
mos legislando apenas para as terras da União, não para as terras do Estado e 
proprietários privados. Portanto, o percentual de posseiros dessas terras não 
tenho o levantamento para dizer quantos sejam, mas ainda veremos, infeliz~ 
mente, posseiros serem afugentados de suas terras por proprietários que vão 
ali, às vezes com a força da polícia, para expulsá-los da área que com tanto es
forço cultivaram. Ainda veremos isto ocorrer no Br.asil. Este projeto, que não 
considero inóquo, Senador José Fragelli, pode ser aperfeiçoado realmente, 
mas o preço das terras d_a __ União est4 fixado em lei e não vamos fazer leilão 
para ver quem pode dar mais por esta terra. A preferência será uma garantia 
do posseiro que está ali executando o seu trabalho útil para o País. 

O Sr. José Frage/Ii (PP - MS) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)- Pois não, Senador Jo
sé Fragelli. 

O Sr. José Fraielli (PP- MS)- Francamente, Sr. Senador, não conhe
cia o fato e lamentei que não tivéssemos este subsídio, ou sej_a, que o preço da 
terra, de propriedade da União, seja fixo ou tenha qualquer disposição legal 
fixando seu preço. Mas não era este o aparte que queria dar a V. Ex• e, sim, 
que acho que as terras de propriedade da União serão principalmente exten
sas, com aquela disposição de lei que hoje manda reservar para o INCRA 100 
quílômetros às margens das rodovias. Quero dar a V. Ex• o exemplo de Mato 
Grosso: pode-se dizer que desde Cuiabâ até Santarem uma área de 100 quilô
metros de extensão passa a~~omat~camente à propriedade da União e aí deve 
haver, com certeza, milhai-eS de posseiros. Estendendo-se a todo o País, faz 
com que o projeto de V. Ex' venha ao encontro de interesse de milhares e mi
lhares- de posseiros. Por isto mesmo, nobre Senador, é que eu gostaria que 
este projeto tivesse disPOsições que realmente viesseni a assegurar aos passei~ 
ros essa preferência que V. ~Xf, com rrlulia feliCidade e espírito humanitário, 
quis resguardar para aqueles_ que trabalham as nossas terras e que são os van .. 
guardeiros no desbravamento dos nossos sertões. Era isto que queria dizer a 
V. Ex• 

O Sr. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)- Quero agradecer a V. 
Ex• o aparte e dizer que V. Ex•, possivelmente, ainda terá oportunidade de 
prestar a sua valiosa contribuição para o aperfeiçoamento do projeto. Se ele 
tiver a felicidade de ser aprovado na Câmara, certamente o será com alguma 
emenda e terá que retornar para discussão aqui no Senado. 

O trabalho, Sr. Senador, vai ser de nós convencermos os Srs. Deputados 
a aprovarem este projeto. Por isto, quero fazer aqui um agradecimento à Li
derança do meu Partido que teve a sensibilidade suficiente de fazer com que 
este projeto fosse aprovado na sessão de hoje, como já fiz o agradecimento 
aos Srs. Senadores que tinham eme_ndas a apresen_tar e não o fizeram para 
permitir que ele tivesse aprovação nCsta data. 

Acredito, Sr. Senador José Fragelli, que nós ainda tenhamos muito a fa
zer sobre o problema da política fundiâria. Pessoalmente, vou trazer aqui 
para o Senado alguma coisa a respeito do direito de propriedade de terras im
produtivas, vou trazer alguma coisa aqui para o Senado a respeito deste as
sunto. Como pretendo tam.bém apresentar um projeto fazendo com que se es
tabeleça o máximo de área a ser alienada para um só proprietário, para evi
tarmos que existam aí ceitas aquisições de áreas vastíssimas que vêm para o 
exame do senado e, muitas vezes, nós aqui aprovamos sem termos uma dis
cussão . .!_naior e mais -apurada sobre o assunto. 

Entijo, um dos projeto que pretendo apresentar, aqui no Senado, ê ares
peito deste assunto. Porque este é um tema que me diz muito de perto, porque 
quando eu vejQ o nosso Nordeste atravessar esse problema da seca, considero 
que uma das soluções seria nós modificarmos a polftica fundiária daquela Re
gião. Por isto, Sr. Senador, agradeço de todo coração tudo que for feito para 
aperfeiçoar este projeto. Não interessa a autoria do projeto, interessa é que as 
medidas venham alcançar a sua finalidade e beneficiar aqueles que estão ne
cessitando de nós para olharmos por aqueles pobres e coitados posseiro que, 
muitas vezes, são expulsos da sua terra, quando a União vende, aliena as suas 
terras para os grandes proprietários. 

Esta foi a intenção do meu projeto. Se alcançar o meu objetivo, estarei, 
aqui, satisfeito, com a consciência tranqUila do dever cumprido. 

O Sr. Henrique Santil/o (PMDB- GO)- Permite um aparte, nobre Se
nador? 
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)- Pois não, nobre Sena
dor. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Eminente Senador, logo no 
início manifestei a necessidade que temos de louvar c de nos congratulannos 
com a iniciativa de V. Ex• Todo o Senado- estou certo- estâ convencido 
de que a intenção de V. Ex• é de proteger os pequenos posseiro~ lavradores, 
agricultores com as suas famílias que exploram c desbravam os sertões brasi~ 
leiros. Mas, também, quero dizer a V. Ex•, mais uma vez, que me julguei no 
dever de registrar os meus receios, as minhas dúvidas. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)- E o meu agradecimen
to a V. Ex• porque sei que V. Ex• pretendia fazer uma emenda e não o fez 
para que este projeto pudesse ser aprovado na sessão de hoje. 

O Sr. Henrique Santil/o (PMDB- GO)- Perfeitamente. As minhas dú
vidas e os meus receiOs se referem, principalmente, no que diz respeito à re
dação do parâgrafo único. Alêm de outras coisas, que foram discutidas aqui, 
eminente Senador, o INCRA, atualmente, estabelece a norma de dar ao pos
seiro, àquele que explora a sua terra, onde reside, o direito a cerca de HX) hecw 
tares no seu requerimento de regularização de posse e de título. Jã é um limite 
estabelecido por normas do próprio INCRA. Estou de pleno acordo com V. 
Ex' a sobre necessidade de estabelecermos, no Senado e na Câmara, um limi· 
te legal para estas requisições de legalização de posse ou de titulação de terra. 
Gostaria, tambêm, de dizer uma coisa: falou~se muito aqui em caçadores, em 
predadores; eles existem, mas não constituem a maioria dos posseiros; são 
uma ínfima minoria. Eu também conheço de perto o problema; conheço, de 
viajar pelas estradas estreitas e poeirentas dessas regiões, no Sul do Pará, 
Extremo-Norte do meu Estado, vale do Araguaia, Nordeste de Goiás e par
te de Mato Grosso, em que milhares de famílias de brasileiros lavram efetiva
mente a terra e contribuem efetivamente com o produto agrícola nacional, 
sem nenhuma assistência, na maioria das vezes sem condições mesmo de usa
rem dos crêditos subsidiados oferecidos pelo Governo e sem nenhuma assis
tência têcnica. Quase sempre, são submetidos à sanha criminosa de grupos 
poderosos que qu-eimam ranchos, que expulsam suas famílias das terras e, 
muitas e muitas vezes, também, os trucidam, os matam. Grupos de homicidas 
são pagos, e regiamente pagos, por esses grandes grupos, nessas regiões que 
cu acabo de citar, de modo que, se existem os que depredam, se existem os 
que devastam pura e simplesmente as matas, se existem os que derrubam as 
árvores, simplesmente pelo prazer de derrubar, se existem os que ali se localiw 
zam por um motivo ou por outro e quase sempre por falta de condições de 
exercer a agricultura e que apenas caçam, esses se-cOntituem hoje, nessas re
giões, ínfima minoria. A esmagadora maioria, a quase totalidade, são brasi
leiros dispostos e aptos ao trabalho, com a sua contribuição valiosa para o 
enriquecimento da nação brasileira. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)- Agradeço o aparte de 
V. Ex•, Senador Henrique Santillo, e tenho a certeza de que o Senador Dirceu 
Cardoso ~ambêm considera que essa condição de caçadores, de predadores, é 
uma ínfima minoria, como tambêm é uma ínfima minoria a condição dos 
posseiros que têm ou que ocupam vastas áreas de terras. 

Quando pretendemos aqui apresentar o projeto, sabíamos perfeitamente 
que não podíamos atingir o ideal; mas queremos atingir aquilo que ê possível. 
Queremos fazer com que haja condição de aprovação deste projeto. Por isso, 
muitas vezes, não chegamos a redigir as nossas proposições de acordo com 
aquilo que pensamos que seja justo, mas dentro da realidade que conhecemos 
e que sabemos que ê necessãrio para obtermos a aprovação das nossas idêias. 

Agradeço, portanto, Sr. Presidente, a atenção dos Srs. Senadores para 
com esta proposição, que não foi inócua, porque, se inócua fosse, não vería
mos o Senado passar tantas horas discutindo um projeto que não tivesse algu~ 
ma propriedade, não tivesse o alcance social que todos nós almejamos ver 
aqui, nesta hora, aprovado~ 

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

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Não havendo mais quem quei
ra discutir, declaro encerrada a discussão. 

O projeto é dado como definitivamente aprovado, nos termos do art. 315 
do Regimento Interno. 

O projeto irâ à Comissão de Redação. 

.t o seguinte o projeto aprovado.: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 32, DE 1980 

Dispõe sobre preferência a posseiros na alienaçao de terras da 
União. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~ A União, ao alienar terras de sua propriedade, darâ preferência 
aos posseiros que as explorem e nelas residam. 

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a preferência poderá 
exercer-se mediante permuta por outra ãrea em superfície ou v·alor, indeniza~ 
das as benfeitorias produzidas pelo posseiro na terra permutada. 

Art. 29 O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 
dias, contados de sua publicação. 

Art. 39 Es~a Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Item 6: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
160, de 1979, do Senador Amaral Furlan, dispondo sobre recebi
mento de pecúlio pelo aposentado que retorna ao trabalho, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.139 a 1.141, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade~ juridici~ 

dade e, no mêrito, favorâvel, com a emenda que apresenta de n9 1-
CCJ; 

-de Legislação Social, favorãvel; e 
-de Finanças, favorãvel ao projeto e à emenda da Comissão 

de Constituiçãõ e JuStiça. 

Em discussão o projeto e a emenda, em primeiro turno. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, vou encerrar a 

discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação o Projeto, sem prejuízo da emenda a ele oferecida. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 160, DE 1979 

Dispõe sobre recebimento de pecúlio pelo aposentado que retor
nar ao trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O segurado que tiver percebido pecúlio e voltar a constituí-lo 
por exercer atividade abrangida pela Consolidação das Leis de Previdência 
Social, terã direito de recebê-lo após cada 24 (vinte e quatro) meses contados 
do último recebimento. 

sa.) 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Passa-se à votação da emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Aprovada. 
A matêria vai à Comissão de Redação, a fim de ser redigido o vencido 

para o segundo turno regimental. 

t a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA N• 1-CCJ 

Substitua-se no texto do art. !9 a expressão uconsolidação das Leis da 
Previdência Social" por uLei Orgânica da Previdência Social". 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Item 7: 

Discssão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nq 
29, de 1980, do Senador Gastão MUller, que obriga a identificação 
numêrica de motores pelas fábricas produtoras de veículos automo
tores e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n'S l.l24 e 1.125, de 1980, das Comissões: 

-de Constitui,ão e Justiça, pela constitucionalidade e juridici~ 
dade, com voto vencido do Senador }:lelvídio Nunes; e 

- de Economia, favorável. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permancçan1 como se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matêria voltará oportunamente à Ordem do Dia para o segundo turno 

regimental. 
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~ o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 29, DE 1980 

Obriga a identificaçlí.o numérica de motores pelas fdbricas produ
toras de velculos automotores, e dd outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: _ 
Art. 1"' Ficam as fãbricas de veículos automotor~s ob_rigadas a identifi':' 

car, com gravações numêricas, em alto relevo, correspondentes as suas res
pectivas séries de fabricação, cada motor e chassi utilizados para fins de co
mercialização. 

Parágrafo único. As gravações a que se refere este artigo deverão ser 
feitas em locais visíveis, de modo a permitir sua fãcil verificação pela fiscali
zação. 

Art. 2• As fãbricas de veiculas automotores terão o prazo de 120 (cento 
e vinte) dias, contados da publicação desta Lei, para se adaptarem às exigên
cias ora estabelecidas. 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Item 8: 

Discussão, em· primeiro turno (apreciação preliminar da consti
tucionalidade, nos termos do art. 296.do Regimento Interno), do 
Projeto-de Lei do Senado n"' 18, de 1980, do Senador Itamar Franco, 
que dispõe sobre a aposentadoria especial do músico, tendo 

PARECER, sob n• 1.032 de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça (ouvido o Ministério da Previdên

cia e Assistência Social), pela inconstitucionalidade. 

Sobre a mesa, reguerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário. 
E lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 9, DE 1981 

Nos termos do art. 310, alínea uc", do Regimento Interno, requeiro 
adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n• 18, de 1980, a fim de 
ser feita na sessão de 16 do corrente. 

Sala das Sessões, 12 de março de 1981, - Itamar Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - De acordo com a deliberação 
do Plenário a matéria sai da Ordem do Dia para a ela retornar na data fixada. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Item 9: 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da consti
tucionalidae e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento InH 
terno), do Projeto de Lei do Senado n• 163, de 1980, do Senador 
Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria es
pecial para os garçãos, tendo 

PARECER, sob n• 1.009, de 1980, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuri
dicidade. 

Sobre a mesa, requerimento cuja leitura serâ feita pelo Sr. 19-SecretâriO. 
E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 10, DE 1981 

Nos termos do art. 310, alínea "c", do Regimento Interno, requeiro 
adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n• 163, de 1980, a fim de 
ser feita na sessão de 8 de abril próximo. 

Sala das Sessões, 12 de março de 1981. - Orestes Quércia. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Em virtude da deliberação do 
Plenãrio, a discussão da matéria fica adiada para o dia 8 de abril próximo. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Estã esgotada a matéria cons
tante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício Leite, por cessão do 
nobre Senador Almir Pinto. 

O SR. MAURICIO LEITE (PB. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presiden
te e Srs. Senadores: 

Era meu propósito não mais ocupar a Tribu~a desta CaSa do Congresso 
Nacional com a finalidade de replicar as insanidades políticas e defecções pes
soais desse homem que governa a Paraíba. 

Esta intenção foi determinada por dois motivos fundamentais. Primeiro, 
por entender ter cumprido com um dever de consciência com o PDS paraíba
no e com o povo do meu Estado, tendo sido o Parlamentar, na Bancada Fe
deral, que mais veementemente procurou trazer ao conhecimento público os 
desmandos político-administrativos do Governo casuistico implantado no 
Palâcio da Redenção. Sofri, em carâter pessoal, toda a sorte de retaliação da 

ira e fúria de Burity, altamente motivado e assessorado pela imprensa oficial, 
hoje transformada em veículo de promoção pessoal do dito Governador. Se
gundo, porque não desejava mais trazer ao Plenário do Senado a imagem de 
uma figura tão caricata e politicamente desprezível quanto a, do Sr. Burity. 
Fazê-lo é conferir-lhe valor e prestígio político que não possui e jamais conse
guirã. Meu compromisso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, era o de reservar ao 
Plenãrio desta augusta Casa assuntos mais coerentes com a amplitude que a 
Instituição requer. 

Contudo, não poderia furtar-me defender a Câmara Alta que pertenço 
nesta hora e a dignidade conferida pelo mandato a cada um dos Srs. Senado
res, vilipendiados pelos insidiosos ataques que o Senado da República, em de
zembro último, gratuitamente, recebeu daquele inconseqiiente Governador, 
que prega, através da imprensa oficial do Estado o liberalismo como instru
mento de conduta política e, no entanto, adota o autoritarismo como bandei
ra no estilo de governar. 

Na primeira quinzena de dezembro do ano passado, Sr. Presidente,jâ me 
encontrava seguro da insensatez que dominava os atos do Sr. Governador, 
culminando quando S. Ex•, diante da aprovação da Mensagem Presidencial, 
que atendia a solicitação de empréstimo a ser contraído pelo Estado da Paraí
ba, desmandou-se em declarações agressivas a esta Casa, provocando a repul
sa de todos aqueles que délas tomaram conhecimento. Basta recorrermos- às 
edições do dia 6-12-80 dos jornais O Norte, Jornal do Brasil e O Momento 
para inteirafmo·nos da gravidade da situação: 

Jornal do Brasil- ediçi!o- 6-12-80. 
SENADORES DECEPCIONAM BURITY 

••João Pessoa - O Governador da Paraíba, Tarcísio Burity, 
criticou os Senadores que ficam discutindo amenidades no Senado. 
Considerou o fato não só decepcionante, mas profundamente preocu
pante, porque isto é que prejudica a abertura. Não é a inflação, não é 
nada. E isso que provoca um impasse político e administrativo." 

Em declarações distribuídas pela sua Secretaria de Comunicação Social, 
o Sr. Burity criticou manobras no Sena~o, para se evitar a discussão de ma
térias importantes. Disse o Governador: 

'
4Na verdade, é profundamente decepcionante verificarmos a 

falta de quorum no Senado. Dec~pcionante pata quem, como Go
vernador, é responsãvel pela administração. e por atender às necessi
dades do povo." 

O Norte- edição de 6-12-80. 
Disse S. Ex• em seguida: 

"Ficam lâ os Senadores, enquanto isso, a discutir cdisas como a 
que vi, amenidades. Isto é o que prejudica a abertura. Não é a in
flação, não é nada. 'E: isso que provoca um impasse, um impasse 
político-administrativo.'' 

O Momento- edição de 14 a 20 de dezembro de 1980. 

"Uma entrevista coletiva que só compareceram Jornalistas. do 
Governo, Burity acusou o Senado de ser "a vergonha nacional" e 
uma entidade que não cuida dos interesses públicos." 

Foi uma agreSSão frontal à Casa que nós pertencemos. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MAURICIO LEITE (PB) - Com o maior prazer. 

.O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Nobre Senador, age muito bem V. Ex• em 
defender o Senado das acusações daquele governador inconseqüente, que, de 
fato, pelo Jornal do Brasil, chamou esta Casa de vergonha nacional e, depois, 
mandou aqui o Secretârip de Governo para entrar em entendimentos com o 
}9-Secretârio e com outros Senadores, inclusive comigo, retificando aquele 
ponto de vista. Mas, no dia seguinte, a carga contra ó Senado foi mais ou me
nos no mesmo teor, ou no mesmo diapasão. Devo dizer a V. Ex• que vergo
nha nacional é um governador vfr pedir a um Senador para deixar passar um 
pedido d~_empréstimo, com cinco Senadores em plenârio, como S. Ex• me pe-
diu aqui. -

O SR. MAURICIO LEITE (PB) - E. verdade. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Eu disse: H Sr. governador, eu não posso 
me comprometer com V. Ex• Só vai passar O Cinpréstimo~ se houver maioria 
no Senado. Se não tiver, não passarã. O Senado não pode abrir mão disso." 
Disse a S. Ex• ali, quando ele me pediu isso. Ainda eu disse: "O projeto vai 
passar, mas porque o Senado tem maioria agora. Mas, sem maioria, não pas
sa." Isso foi o que eu disse a S. Ex.•, e S. Ex• saiu chateado e fez essa crítica 
violenta contra o S~mado, que não merecia essas expressões. O ilustre Secre
târio de Governo esteve aqui e retificou essa posição, de que não foi issO que 
havia dito, que foram os jornalistas que não ouviram isso e comentaram. 
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Mas, no dia seguinte, S. Ext- ratificou o Seu ponto cte vist~. Po~tanto, faz mui
to bem V. Ex' em criticar o Governador. Pena ê: que aquele :pÍ'ojetO ~nha pas
sado, porque, se-não, iríamos Ver. Vergonha nacional- não posso me exaltar 
-é o GoVernador deixar as populações famintas do interior e construir, com 
um empréstimo de instituições bancárias nacionais, um centro musical, onde 
S. Ex' vai tocar o seu instruinento predileto dos seus tempos de moço; S. Ex• 
construiu o cenârio para ser o priineiro artista. 

O SR. MAURICIO LEITE (PB) - O instrumento é o violoncelo. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Um tocador de violoncelo. Mas, através de 
um empréstimo violento, que o Banco Central condenou, mas que o Senado 
aprovou. 

O SR. MAURICIO LEITE (PB)- Muito obrigado a V. Ex• pelo aparte 
que muito honra o meu discurso. Na hora em que ia falar o nome de V. Ex•, 
fui aparteado por V. Ex• 

Ora, está em nossa memória o gesto -coraJOsO -do nosso colega Senador 
Dírceu Cardosõ, quando devolvia o telex de agradecimento do Sr Tarcísio 
Burity, em face das declarações altamente ofensivas ao Senado. "Aquele en
sejo, informava o Seriador capixaba que o Senado tomava conhecimento de 
131 pedidos de empréstimos, aprovando somente naquela sessão 18 e contra 
o seu voto, inclusive, o empréstimo solicitado Pela Paraíba, advertindo que a 
atitude do Governador revelava seu completo desconhecimento da vida par
lamentar, demonstrando que S. Ex' nunca enfrentara uma Casa do Povo, seja 
Câmara Municipal, Assembléia -do -Estado ou q_ll_a]_quer Casa 9o Congresso 
Nacional - expressões do Senador Dirceu caráo-so. 

O SR. Dirceu Cardoso (ES)- Permite V.Ex•? (Assentimento do orador.) 
-Eu não esperaVa que V.Ex• me citasse nomi!J.almente. M_as,_ de fato, eu que 
votei contra os projetas, S. Ex• me agradeceu pa-i-telegrama. E eu devolvi o 
telegrama. 

O SR. MAURICIO LEITE (PDS-PB) - Exatamente. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- "Eu me esqueCí disso: eu riãõ m~ recordava. 

O SR. MAURICIO LEITE (PDS -PB) - Não. Mas eu vou recordar 
tudo aqui, nobre Senador. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Estâ bem. Mas, eu não me lembrava disso: 
eu de fato, devolvi o telegrama a S.Ex•, porque não me considerava a pessoa 
indicada para receber um telegrama de agradecimento, porque havia votado 
contra e combatido _os_ projetas da Paraíba. 

O SR. MAURICIO LEITE (PDS-PB) - Exatamente. 

o Sr. Dirceu Cardoso-(ES)- Exatamente como V.Ex• está narrando aí. 

O SR. MAURICIO LEITE (PDS-PB)- Obrigado, Senador Dirceu Car-
doso. 

Continuando, Sr. Presidente: 
Esposávamos, então, a idéia da ·necessidade de i!tterpelar o Sr. Tarcísio 

Burity, o que foi feito-atraVés do l'i'-Secretário, Senador Alexandre Costa, ... 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Muito bem! 

O SR. MAURICIO LEITE (PDS-PB)- ... mediante telex solicitando
lhe confirmação das declarações injuriosas e atentatórias à Instituição, com o 
objetivo de desacreditá-la perante a opinião pública- publicados nos jornais 
da Paraíba repito - O Norte, O Momento e o Jornal do Brasil. 

O Sr. Dirceu Carâoso (ES) - Exatamente! 
Na sua edição do dia 13 de dezembro de 1980, em pleno recesso parla

mentar comenta- o Jornal do Brasil as duras críticas assacadas contra o Se
nado Federal - lamento, Ex•, ser a primeira voz que se levanta contra as 
críticas que foram dirigidas contra esta Casa. E a atitude do Excelentíssimo 
Senhor Presidente FigUeiredo demonstrara ficar abismado com o procedimen
to do Governador Paraibano, evidente que a indignação não era peculiar ape
nas ao Excelentíssimo Presidente da República, pois a do Senador Alexandre 
Costa, quando lhe aprCscimtei os recortes dos jornais;- juntamente com V .E
x•. nobre Senador Dirceu Cardoso~ não era menor e, imediatamente solici
tou providências da Mesa contra a indignidade das ofensas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, também não fiquei tomado de surpresa 
quando, naquela oportunidade em que sua excelência, antes de recebida a in
terpelacão, se apressasse em desdizer as caluniosas ofensas lançadas contra 
esta Casa, através do Jornal do Brasil, numa pusilâmine retratação que termi
nou confirmando a agressão: 

UEstão tentando, na verdade, criar uma tempestade em copo d'á
gua, transportando para o plano nacional um problema tipicamente 
regional.'' 

Srs. Senadores, lembro-me perfeitamente do telex remetido ao Sr. Go
vernador pela Mesa do Senado, solicitando-lhe confirmar ou não as três en-

trevistas sobre o ~ssunto em discussão. A resposta à interpelação da Mesa do 
Senado foi de um ridículo atordoante. O Governador nordestino confirmou 
as entrevistas dos jornais "O Norte e do Jornal do Brasit'.mas desautorizou 
-este foi o termo usado, a entrevista concedida ao jornal "O Momento". Ve
jam bem Srs. Senadores, o ilustre mandatário da Paraíba não desmentiu a en· 
trevista ao jornal "O Mome_nto",mas Oisse que simplesmente não havia auto
rizado a sua publicação. Opa, será que nos tornamos, na opinião do Sr.Buri~ 
ty, um Senado de ingênuos?-

Contudo, não fica somente aí a "esperteza"- entre aspas- do Sr. Bu
rity, quanto à eficiente.iécnica de fllgú às responsabilidades de suas palavras 
ou atos. O episódio envolvendo o Senador Jarbas Passarinho também é um Ii
belo a perseguir a figura do governador paraibano. 

Na época da-votãÇão do pedido de empréstimo para o Estado, o Gover
nador assumiu compromisso com o então Líder do Governo no Senado, Se
nador Jarbas Passarinho, firmado no Gabinete daquele nobre Líder e presen
ciado pelo Deputado paraibano Antônio Gomes. Mas, para surpresa deste, 
ao sair daquele gabinete, em fração de minutos, o vulpino governador afirma 
ao ilustre e honrado deputado de que compromissos dessa natureza ele firma: 
mas não cumpre. 

Veja, Sr. Presidente, a gravidade do caso. Um Governador de Estado as~ 
sume um compromisso com o Líder do Governo, futuro Presidente do Sena
do, e diz esta expressão ao Deputado Federal de sua terra. 

Não fica apenas nestes dois episódios o registro da marca maldosa do Sr. 
Burity. A edição da Tribuna da Imprensa do dia 28/2/81 também se transfor
ma num laudo atestatório do que afirmamos. 

Aqui está o jornal caril o·retrato do Tnd-igitado e, embaixo: .. Burity imita 
SãO Pedro''. A Tribunti da Imprensa é_um órgão de divulgação pelo qual tenho 
o maior respeito: A Tribuna da Imprensa retrata o desmentido dele, dado no 
gabinete do MinistrO: 

BURITY NEGA O QUE DISSE CONTRA SEUS DISSI
DENTES. 

João Pessoa -Ao retornar ontem de Brasília, o Go·ternador 
Tarcísio Burity negou que tenha dito ao jornal Tribuna da Imprensa, 
que os Deputados dissidentes do PDS da Paraíba têm ligações com 
policiais do Esquadrão da Morte. 

É que ele acordou para o fato de que havia cometido um crime. 

"Não dei a quem quer que seja essa declaração e não tem senti
do issp," revelou, num apressado contato com jornalistas, no aero
porto. Enquanto isso, em declarações ontem a tarde a um jornal de 
João Pessoa, o suplente de Senador Mauricio Leite, que exerceu o 
mandato disse acreditar que Burity tenha sido aconselhado pelo 
Ministro A1Ji-Ackel, a desmentir a afirmação. 

Burity, que foi recepcionado por mais de 300 pessoas entre 
políticos, secretários de Estado, prefeitos e funcionários de vários 
escalões, continuou, 4 'deve ter sido algum mal entendido. Numa 
conversa informal na ante-sala do Ministro da Justiça, Ibrahim Abi
Ackel, falou-se em vários assuntos. Mas evidentemente eu não iria 
declarar isso sem provas. Quando à acusação de Burity foi reprodu
zida pelos jornais da Paraíba, os deputados dissidentes ameaçaram 
interpelá-lo juducicialmente para comprovar a denúncia, dizendo-se 
dispostos, inclusive, a recorrer ao governo federal para investigar 
responsabilidades. Ressalva sua responsabilidade o conceituado 
Jornal: 

O Sr. Burity fez declarações contra os dissidentes no dia 24 no 
Gabinete do MinistrO Abi-Ackel. Elas foram transmitidas para 
vários jornais do País pela AgênciaO Estado, que tem sido muito 
criteriosa em seu noticiário. A Tribuna espera que o Sr. Burity resol
va seus problemas, sem tentar usâ-Ia para livrar-se das balas inimi
gas. 

Ora, Srs. Senadores, tendo em vista a presente ressalva publicada pela
Tribuna da Imprensa, onde se verifica que a entrevista foi transmitida para 
vários jornais pela criteriosa agênciaO Estado, não seria intolerância solicitar 
àquela agência a transmissão, na íntegra, da entrevista concedida pelo Sr. 
Governador no Gabinete do Sr. Ministro da Justiça, para que a verdade seja 
restabelecida. 

Desejo, também, neste momento, lembrar a participação de um jornal 
pelo destaque dado a referida entrevista, jornal esse que reputo sêrio e crite
rioso, refiro-me aoJornal de Brasma. para não citar os demais. 

S!'. Presidente, se havia um problema regional, no caso, a tremenda crise fi. 
nanceira provocada por uma administração incompetente, ele fora levado ao 
plano nacional pelo pedido de empréstimo, solicitação do próprio Governa
dor. Que outro problema se esconderia por trás disso, quando a represen
tação parajbana no Senado votará o empréstimo, exceto o nobre Senador 
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Humberto Lucena que se encontrava no exterior, mas não escapou das críti
cas do seu conterrâneo. 

E que o Governador Burity, em sua paranóia, cria, ele próprio, moinhos 
de vento para contra eles partir as lanças da sua incompetência, desarmado, 
depois, diante dos problemas reais por ele suscitados, quando, canhestramen
te, perde a eleição da mesa na assembléia Legislativa e a sustentação da Maio
ria naquela Casa. lnterpelâ-lo seria o mínimo, em defesa do decoro destaCa
sa, e eu o faria mesmo ciente dos melhores intuitos de S. Ex•, mal expressos 
por insuficiência de linguagem. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não havíamos discordado do em
préstimo em si, tanto que o aprovamos e não podíamos ter qualquer culpa se 
um representante desta Casa, no pleno uso e gozo de uma franquia regimen
tal, procurava obstruir não apenas esse, mas 131 projetas em tramitação, re
ferentes a empréstimos para obras, alegando a falta de verbas para enfrentar 
a fome e acudir ao sofrimento do povo. 

, Decerto votei favoravelmente ao emPréstimo, conforme consta.doDiário 
do Congresso Nacional de 6/12/80, com a ressalva, imposta pela minha cons
ciência e pelo meu dever de homem público, de assinalar a existência, na Pa
raíba, no momento, de problemas muito mais graves que o da criação de cen
tro cívicos culturais ou recreativos, às vésperas de novo ato da tragédia climâ
tica que nos assola, dando razão aos técnicos paulistas, quanto à advertência 
de que estamos no epicentro de uma seca de cinco anos. 

Quanto a mim, pessoalmente, acusado pelo irriquieto Governador de 
procrastinar a tramitação de matéria de interesse do nosso Estado, nesta_ Casa 
do Congresso, não somente votei o Projeto de Resolução n9 167, de 1980, au
torizando o Governo da Paraíba a elevar em CrS 530.480~000,00 o montante 
de sua dívida consolidada, como proferi a seguinte declaração de voto, publi
cada noDiário do Congresso Nacional de 6 de dezembro de 1980: 

H Esta tarde em que o Senado Federal aprova os empréstimos, a 
minha declaração de voto tem o sentido de deixar nos Anais do Se
nado Federal a minha intenção em relação a esse projeto, de reque
rer Um adiamento da votação, por não ter conhecimento do seu con
teúdo e achar que o Estado·da Paraíba tem maiores prioridades que 
o centro cultural. Mas vou votar favoravelmente, atendendo a um 
apelo do nobre Senador Milton Cabral, e para que eu me tornasse 
coerente comigo mesmo, quando assegurei ao Senador Jarbas Pas
sarinho que não me filiaria a partido, mas que votaria com ele até o 
final daquela legislatura. 

Fico satisfeito em poder cumprir meu compromisso "nesta tar
de, votando favoravelmente esse projeto, com esta declaração devo
to, para que esses re~ursos sejam destinados ao Nordeste e a Paraí· 
ba." 

Entretanto, como o ódio tem razões que a raz~o desconhece, o Governa
dor Burity apresenta suas próprias razões para justificar seu compçrtamento. 

Não desejo traçar um perfil do Sr. Governado.~;',_ homem destinado a se 
transformar na maior farsa política nacional, face as suas atitudes infantis e 
esdrúxulas. No entanto, vale aqui lembrar a volúpia que se apossou do referi
do Senhor para se transformar na maior vedete política do País, utilizando-se 
de um mecanismo de divulgação pago a peso de ouro. Envolvido por essa ân
sia de vedetismo, o indigitado Governador, que lastimo ser do meu Estado, 
durante uma reunião do. Conselho Deliberativo d~ SUDENE, denunciou a 
existência de uma política discriminatória em relação ao 4esenvolvimento 
nordestino. E, como proposta, pasmam Sr. Presidente -e Srs. Senadores, o 
insígne professor Burity sacode aquela reunião ao irldicar um sistema de re
presália ao Sul, através do embargo do petróleo produzido pelo_~ Estados nor
destinos. Esta foi a -grande lição deixada pelo professor Tarc1sio Burity na 
reunião do Conselho daquele órgão de desenvolvimento regional. Lição de 
desrespeito ao sistema federal, ao federalismo comO foirila de regime de go~ 
verno e, sobretudo, de uma profunda desesperança quanto à sua capacidade 
de propor medidas coerentes e lúcidas. 

No mais, esta situação poderia ser levada par~ o lado da comicidade 
caso não fosse de tráficas conseqüências, quando conterrâneos meus enfre
tam o castigo da seca que se prolonga por esses últimos anos, o inconseqüente 
Governador -da Paraíba vem propor, no âmbito do Consel_ho de Desenvolvi
ménto da SUDENE, que justamente estudava a sitUação aflitiva em que se 
encontra o povo nordestino, sandices, além de se dar ao luxo de franquear, à 
custa do erário Público, a orgia de uma campanha publicitária de milhões de 
cruzeiros, numa atitude de franco desrespeito e deslealdade ao sofrimento de 
milhares de seres humanos. 

Não posso acreditar, a exemplo da Assembléia Estad_ual, que já consti
tuiu uma CPI para averiguar tais denúncias, nas expliCações que o Sr. Gover
nador dá para esses episódios, e por mais que os negue através de mecanismos 
contábeis, que possam esconder os números da referida orgia publicitária, 

uma recente pesquisa feita no mercado publicitário, realizada pelo Deputado 
Estadual Edivaldo Motta, evidenciou que, em 1980, os gastos do Governo do 
Estado da Paraíba, em campanhas publicitárias, foram as maiores já realiza
das em nosso Estado. O jornalO Momento, em editorial, ~firma ter aquele 
Governo, no primeiro trimestre do ano passado, comprovadamente, autori
zado dispêndios superiores a ·cinqüenta milhões de cruzeiros com publicidade 
nos meios de comunicação social, enquanto o povo passa fome e sede. E a Pa
raíba é um Estado pobre, Srs. Senadores. 

O resultado dessa inconseqUência odiosa foi o aguçamento de uma vai
dade mórbida absoluta, de um desequilíbrio emocional que levou o Governa
dor do meu Estado a atitudes e gestos ousados, perseguindo correligionários 
de ontem, insultando aqueles que não compactuam com tal situação e, prote
gendo, hoje, todos aqueles que estão dispostos a agraciá-lo como em 1964, 
com honrosas exceções de alguns cidadãos que não se enquadram nessa afir
mação, salvo melhor juí:zo. 

O ~'NEGO" de uma parte do PDS paraibano ao Governador Burity tem 
valor semelhante àquele que se inscreve em nossa bandeira: ê a rebelião das 
minorias conscientes, doS Governados não subservientes, contra pruridos de 
onipotência da megalomania. 

Esse "NEGO" é uma afirmação cívica: políticos conscientes não se cur
vam a sobas eventuais e a vocaÇão democrática e representativa da Paraíba 
está acima da empãfia de qualquer Governador dementado pela volúpia do 
poder. 

Não pretendemo_~ descer a essa linguagem, muito menos penetrar nos 
desvios da calúnia, no lamaçal da injúria, no paul da difamação 

Quisemos, pura e simplesmente, esclarecer o nosso papel neste episódio. 
Decerto não é preciso demonstrar a esta Casa que nunca fugimos, na Tribuna 
ou pelo voto, aos deveres de representante do nosso Estado, colocando seus 
interesses e as aspirações do povo pataibano e da gente nordestina acima de 
quaisquer prejuízos partidários ou conveniências pessoais. 

Mas esse pronunciamento se tornava preciso, como uma espécie de desa
bafo parlamentar~ endereçado aos nossos concidadãos e como uma prestação 
de contas ao Senado Federal, a fim de que estejam esclarecidos a respeito dos 
que permanencem fiéis aos interesses do povo e dos que chegaram ao poder 
por uma azar da fortuna, sem procurar merecê-lo antes de exercê-lo. 

Antes de encerrar o meu pronunciamento, quero agradecer ao Presidente 
Jarbas Passarinho, que tão logo no seu gabinete ouviu o início do meu.discur
so~ apressou-se em vir ao plenário e assumir a presidência dos trabalhos da 
Casa, como que muito enriqueceu o meu pronunciamento, uma vez que citei 
S. Ex• como mais um dos enganados pelo homem que governa a Paraíba. 

Era o que tínhamos a dizer,( Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Henrique Santillo. (Pausa.) 

s_ Ex• não está presente. 
Concedo a p3lavra 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: 

No ano passado, tivemos ocasião de ocupar a atenção da Casa, discutin
do um problema da maior importância para o País, que é o da política mine
ral brasileira. 

O Brasil, sem dúvida alguma, Sr. Presidente e Srs. Senadores, embora 
não tenha petróleo suficiente para o seu consumo interno, tem entretanto, 
uma gama enorme, ainda Qão devidamente avaliada, de minérios nobres, que 
constitui uma riqueza valiosa, capaz de, explorada convenientemente à luz 
dos ínteresses nacionais, nos oferecer condições para sairmos das dificuldades 
econômicas que hoje atravessamos. 

Mas, no ano passado, Sr. Presidente, o discurso que proferi foi um dis
curso de denúncia contra a liberalidade do Código de Mineração e contra os 
abusos, sobretudo, das empresas multinacionais, que praticamente açambar
caram, fraudando o Código de Mineração, fraudando a Constituição, açam
barcaram, repito, todo o filé mignon dos recursos minerais do Brasil. 

Cheguei a trazer à consideração" do Senado um contrato de uma das inú
meras empresas fantasmas de um mesmo grupo multinacional que a tua no se-
tor de minério, o famigerado grupo BRASCAN, que tem, ele sozinho, deze
nas de subsidiárias fantasmas f9rmadas única e exclusivamente para fraudar 
as leis do País e obterem milhares e milhares de alvarâs de pesquisas e decre
tos de lavras, que são, depois, muitas vezes, pura e simplesmente vendidos a 
preços exorbitantes para outros grupos estrangeiros, também, quando rece
beram, Sr. Presidente e Srs. Senadores, alvarás de graça. E o que é mais grave: 
em regiões como, por exemplo, do rio Paraguai~ no Estado de Mato Grosso, 
que sabidamente produz diamantes há mais de um século neste País, e onde 
vivem milhares e milhares de garimpeiros à beira daqueles rios, e ~arapês, la
vando cascalho e recolhendo dali a gema mais cobiçada da face d(l. ~erra, essas 
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empresas fantasmas do grupo BRASCAN conseguiram alijar dali os garim
peiros, porque obtiveram alvarâs de pesquisas em process_os, Sr. Presidente, 
foijados~ manifestamente forjados~ com docun:tentação inautênticã., -proces
sos que deveriam ser jogados nas latas de lixo, a que não juntaram, sequer, 
documentos autênticos na forma exigida pelo Código de Mineração, mas 
simples xerox como, por exemplo, um documento importante que a lei brasi
leira exige, que é o Atestado de Idoneidade Financeira, em que cada empresa 
que requer um alvarâ de pesquisa deverâ comprovar ter as condições técnicas 
e idoneidade financeira para fazer a pesquisa. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Nobre Senador, V. Ex• per
mite um aparte? 

O SR. LÁZAR.._Q llARBOZA (PMDB - GO)- Com o maior prazer. 

O Sr. Evandro Carreira (PM DB - AM) - Nobre Senador Lâzaro Bar
boza, apenas para ilustrar o seu oportuno discurso: hâ bem pouco tempo, o 
Sr. Daniel Keith Ludwig, posseiro, de um decreto ou direito de lavra sobre 
bauxita no rio Trombetas, achou por bem negociar esse suposto direito jã ca
duco, já ultrapassado, porque conseguido há muitos anos e nunca utilizado ... 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- E a validade, segundo 
a lei brasileira, é de dois_ anos·. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- ... jã muito mais de dois anos 
se passaram e ele negociara esse suposto direito em_ 'Nova Iorque--: não foi 
sequer no _Brasil -, com uma outra multinacional, a ALCOA, minério esse 
no montante de 500 milhões de toneladas de bauxita no rio Trombetas. Acha
se com o direito de fazer a operação e ainda exige, do Brasil, outros direitos 
como o de financiamento paTa o prosseguimento do seu Projeto Jari, projeto 
que, até hoje, ninguém conseguiu desvendar, porque constitui um verdadeiro 
encrave, um verdadeiro protetorado dentro do territÇ!rio nacional. E ainda h~ 
jornais, e ainda hã sueltos editori_ais cOmo o do O Estado de S. Paulo - que 
tenho aqui, em mãos- que se arvora em defende-r os direitos__: que direitos? 
-do Sr. Daniel Ludwig no Brasil. Isto é uma verdadeiro achincalhe à nacioM 
nalidade, não só por parte do Sr. Daniel Ludwig, mas daqueles que preten
dem defender os seus supostos direitos. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB -,-- GO) - Eminente Senador 
Evandro Carreira, efetivamente o Sr. Daniel Ludwig, conhecido no Brasil in
teiro como o ~·Imperador do Jari", porque aqui, dentro do nosso Território, 
ele mantém no Jari quase que um Estado soberano, negociava esses alvarâs 
de pesquisas em Nova Iorque por centenas de milhões de dólares. Coisas des
se tipo estão acontecendo no Brasil, não é de hoje, sQb as vistas e o benepláci
to do Governo- a poHtica mineral brasileira vai por caminhos escabrosos. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Ilustre Senador Lãzaro Bar
boza, precisamente o valor da operação entre Daniel Ludwig e a ALCOA 
atinge a soma de dois bilhões - "b" de burro- e 500 milhões de dólares. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB-: GO)- Veja V. Ex•: dois bi
lhões e quinhentos milhões de dólares, de recursos minerais entre_gues de 
mãos beijadas, de graça, a uma empresa multin_acional que pratica, aqui, abu
sos que não seriam admitidos nas mais atrasadas cubatas- africanas. 

Mas, o grupo BRASCAN, de que eu falava há pouco, chegou ao ponto, 
e tenho aqui os documentos comprobatórios, de criar dezenas de empresas
fantasmas com o capital, nobre Senador Evandro Carreira, de 12 mil cruzei
ros cada uma dessas empresas-fantasmas, como a ItapOã Minérios Ltda., 
cujo contrato social se encontra aqui em minhas mãos. E o único brasileiro 
que consta aqui como sócio dessa empresa fictícia-- pasme o Senado- tem 
12 mil cruzeiros de capital; 12 mil cruzeiros nãó é sequer o valor de um apare
lho telefônico, mas o Próprio grupo BRASCAN, em centenas de atestados 
que são pura e simplesmente xerocopiados, atesta que a Itapoã Minérios 
Ltda., a ITAJICA, a IT ACICA, e tantas Outras .-.-cicas" e "itas", que só exis
tem no papel para aprazar a lei, têm idoneidade financeira para efetivarem as 
pesquisas, as centenas de pesquisas que custam, cada uma delas, cerca de 
mais de 1 milhão e meio de cruzeiros- uma empresa com 12 mil cruzeiros de 
capital, dinheiro que não dã para uma família classe média fazer a feira de 
uma semana. 

No ano passado, quando discuti esse assUnto acjili no Senado, com a par
ticipaÇão da maioria dos Senadores presentes, a Casa ficou estarrecida com 
os documentos que tive ocasião de apresentar. E não me contentei apenas em 
trazer o assunto a Uebate aqui no plenârio do Senado. Procurei o próprio MiM 
nistro das Minas e Energia, para mostrar a S. Ex• o que vinha acontecendo. E 
pela voz dos eminentes Senadores da Maioria que me apartearam naquela 
ocasião, quando eu relatava, inclusive, o encontro que tivera antes com o Mi
nistro de Estado da Pasta competente, afirmaram a uma só voz que certamen
te o Governo tomaria providências imediatas para fazer cessar o abuso. 

E sabe o Senado quais foram as providências imediatas? A lei até então 
vigente exigia a audiêricia do Conselho de Segurança Nacional para os casos 
de concessão de alvarãs de pesquisas ou decretos de lavras, quando tais decre
tos ou alvarás atingiam terras públkas de domínio da União ou de interesse 
da Segurança Nacional, na faixa de fronteiras ou distantes 200 km à margem 
das rodovias federais. 

Um garimpeiro de Mato Grosso, um dOs- muitos milhares de brasileiros 
lesados por esta multinacional, ingressa então na Justiça Federal com uma 
ação, pedindo a nulidade dos alvarás concedidos. Imediatamente o ex
Presidente Ernesto Geisel, aquele homem que governou este País da mesma 
forma que os reis absolutos de séculos recuados faziam, mandava para o 
Congresso Nacional uma mensagem, determinando que não seria mais preci
so .ouvir-o Conselho de Segurança Nacional para esses casos. Tudo isso para 
cçmvalidar a ilegalidade e a safadeza cometida pelo Grupo BRASCAN, com 
o beneplácito do próprio Palácio do Planalto. Não adiantou. Ergui a minha 
voz neste Plenário e no Congresso Nacional; apelei para o Líder do Governo 
e, a toque de caixa, a Mensagem foi aprovada, como são aprovadas a maioria 
das mensagens presidenciaiS, até por decurso de prazo~ a Maioria não com
parece para votar contra, porque ela não se sente em condições de enfrentar o 
tribunal da opinião pública, em certas ocasiões; foge do plenário e as mensa
gens-são- ápfovadas sem votos. 

Eu não poderia, depois de ter durante mais de um ano, quase dois anos, 
me debruçado sobre este problema tão grave, que é o açambarcamento pelas 
muftinacionais das riquezas minerais do País, eu não poderia ensarilhar as 
minhas armas. E trago hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para apresentar 
ao Senado um projeto de lei, corrigindo, nos pontos essenciais, o Código de 
Mineração, para que esses-abusos não continuem acontecendo. E eu pretendo 
mesmo, Srs. Senadores, nos próximos dias- e só não o fl.Z-hoje devido à pre
mência de tempo e à falta de dados que não me puderam chegar às mãos -
traçar aqui uma verdadeira radiografia das bandalheiras que vêm ocorrendo 
na política minerãria do Brasil. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB - RJ)- Permite V. Ex• um aparte? 

OSR. LÁZARO BARBOZA-(PMDB- GO)- Ouço o nobre colega. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Lembro-me com muita preci-
são do seu memorável discurso, no qual V. Ex• apresentou à Casa e à Nação 
as denúncias a respeito da liberalidade que grassa na concessão de decretos de 
pesquisa e de lavra. Lembro-me bem que V. Ex• se referiu às liberalidades ex
cessivas da lei do Código de Mineração vigente e também das liberalidades 
que, na interpretação desse código, isto é, na fraude cometida com a conivên
cia das autoridades que aprovavam estas solicitações, estes requerimentos. 
Lembro-me bem que a denúncia de V. Ex• calou fundo nesta CaSa e não teve 
resposta da Bancada governista, uma explicação, uma justificativa deste ex
cesso de liberalidade sob todos os pOritos de vista inacc;itável. De forma que, 
quando V. Ex• volta ao assunto, e quando volta ao assunto com um projeto 
que pretende corrigir a lei para dificultar esses excessos de liberalidade, na sua 
própria interpretação, V. Ex• merece aplausos de todos nós. Passei uma vista 
d'olhos no projeto que hoje V. Ex• nos traz e quero dar o meu testemunho de 
que esta proposição, por si só, consagra o mandato de Senador. Quero dar a 
V. Ex• os meus parabéns. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Muito obrigado, Sena
dor Roberto Saturnino. O aparte de V. Ex•, cheio de generosidade, engrande
ce e valoriza o discurso que, à guisa de justificativa do projeto que encami~ 
nharei dentro em pouco à apreciação do Senado, faço nesta tarde. 

V. Ex•, homem de formação nacionalista tem, ao longo do seu mandato, 
honrado as tradições do povo do Rio de Janeiro, tem dignificado o Senado e 
tem aqui pontificado como um dos homens mais lúcidos dos que têm a ale
gria e a honra_ de integrar o Senado da República. Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Permite V. Ex•? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB-GO)- Ouço, mais uma vez, o 
eminente Senador pelo Amazonas, Evandro Carreira. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)-Nobre Senador Lãzaro Bar
boza é para que se reitere, para que haja uma ênfase no que V .. Ex• acaba de 
afirmar no seu discurso, que não é apenas uma justificativa, mas é um libelo 
irrefutável, comprovando a mancomunação do Governo Geisel. com as multi
nacionais, alienando-o nosso solo e as nossa riquezas. Hã muito que esta de
núncia Vem sendO feita. A Amazônia, por exemplo, estâ quase que totalmente 
alienada. A maior parte do nosso território eStã vendida para grupos, e acres
ce ainda, agora, o nosso subsolo os nossos depósitos minerais. A prova irrefu
tãvel é este decreto comprovando a conivência, a mancomunação, o compro
metimento com os grupos internacionais. Seu discurso é o atestado mais elo~ 
qUente de toda essa alienação, nobre Senador. Meus parabéns! 
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O SR. LÃZARO !IARBOZA (PMDB- GO)- Muito obrigado, emi
nente Senador Evandro Carreira. V. Ex• que tem na sua fcirmidâvel bagagem 
intelectual profundos conhecimentos juridicos poderâ avaliar, a vista dos 
exemplos que aqui vou tecer, a magnitude dos abu.sos_que se praticam no se
ter. E digo isto com a responsabHidade de quem passou vârias manhãs, com
pulsando processo por processo na sede do Departamento da Produção Mi
neral. Somente o Grupo BRASCAN e as suas subsidiárias fantasmas- por
que só existem no papel, são dezenas e dezenas de empresas com o mesmo en
dereço, o mesmo telefone, a mesma secretâria, os mesmos diretores e capital 
social de dez, doze mil cruzeiros cada uma - somente este grupo tem c_ente
nas e centenas de alvarâs, obtidos em processos em que: primeiro, nem sequer 
o requerimento é firmado por procurador habilitado, A procuração vem em 
nome de João e quem assina o requerimento é Manoel, que não ê nada na em
presa. Não tem nem o agente capaz. O que jã, pela peça inicial, tornaria esse 
processo, esse pedido de alvarã passível de ser jogado na lata do lixo. O ates
tado de idoneidade financeira é da própria BRASCAN; é o Banco Brascan de 
Investimento, atestando a idoneidade financeira das dezenas e dezenas de em
presas fantasmas que formam o conglomerado de suas subsidiárias. 

O detalhamento da pesquisa é pura xerox de outros detalhamentos. Não 
tiveram sequer o cuidado de firmar um só documento original. 

Mas não é só; hâ outras falhas processuais tão gritantes que-são de estar
recer. A Lei de Mineração diz que cada empresa só poderã obter cinco alva
rãs de pesquisa de cada espécie e até cinqllenta afvarãs de cada classe, esta
tuindo, também, o tamanho de cada ârea, fixando que nos lugares ínvios es
sas ãreas possam ser maiores, e nos lugares de mais fâcil acesso essas âreas 
são menores. Mas ao invés de cada empresa requerer cinco de cada espécie ou 
cinqllenta de cada classe, forma-se o conglomerado de empresas fantasmas e 
requerem quinhentos de cada espécie, milhares e milhares na mesma classe 
cobrindo, às vezes, rendilhados que, geograficamente, ocupam Estados, Esta
dos e mais Estados da Federação. A BRASCAN cobre- somente ela e suas 
subsidiárias fantasmas- as pesquisas de subsolo de vastíssimas extensões do 
Nordeste, estende os seus tentáculos até o meu Estado de Goiâs, desce pelo 
Parã, avança pelo Amazonas de V. Ex•, vai até Santa Catarina, -do Senador 
Evelásio Vieira e caminha ainda sua sombra até o Chuí, do nobre Senador 
.'aula Brossard. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LÃZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Com o maior prazer. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- O que é impressionante é que o 
quadro que V. Ex• acaba de debuxar ocorra no nosso .País e na ârea da admi
nistração pública. O que quer dizer que a administração se revela muito pou
co zelosa no cumprimento- dos seus deveres. Isto jâ seria o bastante para es
candalizar, porque o fato que V. Ex• narra ê escandaloso. Mas quando não 
fosse bastante, eu lembraria que faz coisa de um ano, V. Ex• ocupou a tribuna 
do Senado com documentos à mão, expôs este quadro, pintou esta Situação, 
narrou esta realidade, nesta Casa do Congresso Nacional, no Senado. Não 
li um discurso, apenas um enunciado de conceitos, foi um -articulado segui

:lo de uma impressionante documentação. Ao seu discurso proferido naquela 
tarde, para mim histórica porque inesquecível- e este é o motivo por que es
tou interrompendo o seu pronunciamento de agora- o seu discurso, lembro
me bem, houve alguém da Bancada que apóia o Governo que prometeu res
ponder. Respondeu? Não me recordo de que alguém o tenha feito. Desde en
tão, estou a aguardar, menos a resposta do que as providências. Estava, real~ 
mente, aguardando a resposta que anunciasse as providênciaS que jã-tinham 
sido tomadas em face do seu discurso, Agora, um ano depois, V. Ex• retorna 
a palavra e, de certa forma, repete aquele discurso. Estou jâ a me perguntar se 
passados mais doze meses, se V. Ex' não terá de fazer o terceiro discurso 
sobre o mesmo tema. E quando o ilustre General Figueiredo se queixa da 
Oposição, que com ele não colabora, pergunto: não é colaboração, menos a 
ele ao Governo, do que ao Pais a contribuição que V. Ex' deu esterilmente faz 
doze meses e, até hoje, sem resposta e até hoje sem conseqUência? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GOl - Eminente Senador 
Paulo Brossard, antes da chegada de V. Ex• a este plenário, eu narrava em 
resposta a um dos nossos eminentes pares que me ap~rteara, que a 'Única res
posta que obtive do Governo, após o discurso_agora rememorado por V. Ex• 

Eu explicava à Ca_s-a que a legislação brasileira exigia que a concessão 
dos alvarás de pesquisa ou decretos de lavra, atingindo terras públicas ou de 
interesse da segurança nacional, ou margeando 100 quilômetros, de cada Ia
do, das rodovias federais, dependia, então, atê a época daquele discurso que 
proferi, da audiência do Conselho de Segurança Nacional. Audiência que não 
vinha sendo feita. Centenas e centenas de alvarãs foram expedidos sem aquela 
providência cautelar. E como um garimpeiro de Mato_ Grosso, após o discur
so que proferi, contratou como seu patrono o Advogado Benedito Vaz- ho-

mem que honra as letras jurídicas deste País e que jã honrou Goiãs no Con
gresso Nacional durante muitos anos- para tentar derrubar na Justiça, al
guns dos muitos e muitos alvarás ilegais concedidos à BRASCAN, imediata
mente, o que fazia o Governo do então Presidente Ernesto Geisel? O General 
Ernesto Geisel mandava, com exposição de motivos do seu então Ministro 
das _Minas e Energia, Shigeaki Ueki, uma mensagem ao CongresSo Nacional, 
dispensan-do a audiência do Conselho de Segul-ança Nacional, para aqueles 
casos, para convalidar as centenas e os milhares de alvarás concedidos contra 
a forma expressa da Lei. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Que, ·aliás, não convalidava coi
sa nenhuma. 

O SR. LÃZARO BARBOZA (PMDB - GO)- lõ evidente que não. 
E na ação a que acabo de me referir ela veio encontrar, na honradez, no 

gabarito intelectual e na seriedade do Juiz Federal da Primeira Vara, Dr. Jaci 
Garcia Vieira, veio encontrar, lias mão-s desse magistrado, cujo nome declino 
com o maior respeito, palavras duras de condenação a esse processo de alie
nação do Brasil. E o Juiz Federal declara nulos aqueles alvarâs questionados, 
e isso foi feito apenas para provar qUe há condições de se derrubar, na justiça, 
os -milhares e milhares de alvarâs concedidos da maneira como esses o foram. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- E depois do seu discurso, e de
pois dessa sentença, a Administração continua indiferente. 

O SR. LÃZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Como se estivésemos 
no melhor dos mundos e como se o poderoso grupo BRASCAN, que ontem 
era dono da Light, e era dono de centenas e centenas de empresas no Brasil e 
que agora resolveu tambêm tomar conta do subsolo, fosse uma parceira in
dispensável ao processo do nosso desenvolvimento. 

De forma que, emínentC Senador Paulo Brossard, agradecendo o aparte 
com que V. Ex' acaba de me honrar, vou dar por concluídas essas ligeiras 
considerações, Sr. Presidente, encaminhando às mãos de V. Ex• um projeto 
de lei com que viso a coibir a liberalidade excessiva do Código de Mineração. 
E junto ao projeto, Sr. Presidente, mais uma vez, um documento que a me
mória da Casa jâ retém, porqUe sobre ele jâ tive ocasião de falar em outras 
oportunidades, junto, mais-uma vez, á contrato s0cia1 de criação, de organi
zação de uma dessas empresas fantasmas, que tantos males vêm causando ao 
Brasil. 

Era o que tinha a dizer, Si. "Presidente e Srs. Senadores. (Muito bem! Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Leite Chaves. (Pausa.) 

S. Ex• não está pres_ente. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Lourival Baptista. (Pausa.) 

S. Ex" não está presente. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

o SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- A Presidência se associa às mani
festações de pesar de V. Ex• (Pausa.) 

Com a palavra o nobre Senador Evandro Carreira. 

O SR: EVANIJRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Leite Chaves, para uma comunicação. 

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REYISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Helvídio Nunes. 

O SR. HELV{DIO NUNES (PDS~ PI. Lê o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Ao lado da criação da Universidade, da construção da hidroelética da 
Boa Esperança e da implantação e pavimentação da indispensável malha ro
doviária, tarilbéin elegi, à época em que governei os destinos do meu Estado, 
a edificação do porto marítimo do Piauí como um dós objetivos prioritários 
da administração estadual. 
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Reivindicação secular dos piauienses, janiais regateei esforços junto ao 
Governo Federal, diretamente ou através do então Ministério da Viação e 
Obras Públicas, de modo especial do Departamento Nacional de Portos e 
Vias Navegáveis, no sentido de alcançar as providências iniciais, mas impres~ 
cindíveis, para pelo menos tornar irreversível, na minha gestão, o magno em~ 
preendimento. 

No Senado Federal, no dia 27 de maio de 1971, abordei amplamente a 
matéria, sem esquecer os aspectos históricÕs, nlas com -ênfase às providências 
concretamente adotadas, sobrelevando o convênio firmado "entre o Governo 
do Estado do Piauí e o-Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis 
para estudos do Porto de Luís Correia". 

Certo é que em todas as oportunidades, a11;teriores e posteriores à lavra
tura do Convênio, senipre fiz questão de destacar, por indeclinável dever de 
justiça e de homenagem à verdade, a colaboração, o interesse, a participação 
e o desvelo demonstrados pelo ilustre engenheiro piauiense, Dr. José Mariot
te de Lima Rebello, na indicação, no assessor~e!tto e no estudo do conjunto 
de providências necessárias à vitória do centenário pleito do noss~_~stado-
a construção do porto marítimo- do Piauí. -

Creio que não exa&eraref se disser, como agora o faço, que sem o indor~ 
mido trabalho do parnaibano Mariotte Rebello as obras de edificação não te
riam chegado ao ponto em que hoje se encontram. 

Realmente, antes das primeiras decisões e aO longo das díscussões que le~ 
varam à construção do porto, sobretudo de natureza técnico..-administrativa, 
não faltou a presença de Mariotte Rebello, presença silenciosa, mas atuante, 
discreta, mas vigilante. 

Tanto é verdade o que acabo de dizer que, quando menos esperava, 
quando tudo indicava que a edificação chegaria, brevemente, ao desejado tér~ 
mino, eis que recebi carta do Dr. Mariotte Rebello em que me dá notícia do 
grave e inesperado, e até certo ponto imprevisível, assoreamento do porto de 
Luis Correia, conSeqU-ente ao carregamento de argila, em suspensão~ feito pe
Jas águas do rio lgaraçú. 

Pela importância e gravidade das informações nela contidas, Senhor Pre
sidente e Senhores Senadores, não me posso furtar à transcrição dos comen
tários formulados pelo Dr. Madotte Rebello, c~o que as suas apreensões 
são as de todos os piauienses: 

•'Rio de Janeiro, 04 de fevereiro ci_e 1981. 
Exrno. Sr. Senador Helvfdio Nunes 
Senado Federal - Brasflia - DF. 
Prezado amigo Senador, 

Nosso porto de Luis Correia, Senador, sofre forte assoreamen
to de argila carregada em suspensão pelo rio Igaraçú. O processo 
exato de corno acontece ainda não está perfeitamente esclarecido:
se pela penetração da ãgua do rio através do "Molhe Defletor" (um 
dos enrocamentos de pedra) o qual desv!a, durante a maré vazante, 
as âguas do rio lgaraçú na direção de Pedro do Sal e, portanto, do 
Maranhão; se-rio retorno dessas águas, durante a maré enchente, as 
correntezas levam-na para a bacia de evolução do porto onde, pela 
mansidão dos fluxos e tranqUilidade das ondas, aliadas ainda a fe
nômenos de floculação da argila na água .salgada, o material barren
to em suspensão na água do rio se deposita. 

O desconhecimento de qual destes dois é o fenômeno mais res
ponsável pelo assoreamento da bacia de evolução do porto, tem le
vado os técnicos a imaginarem soluções heróicas, custosas em tem
po e preço, exigindo investimentos de tal ,monta que a mim parecem 
diffceis, se não Tritpossíveis, nessa época de crise nacional, de serem 
mobilizados. 

Penitencío;;.me de não ter, quando eleborava o projeto, previsto 
a eventualidade desse fenômeno vir a ter tão grahde expressão no 
comportamento hidráulico do porto, sempre julgamos que ele seria 
muito pequeno. E eu previ tanta coisa inUsitada, que a nenhum ou
tro especialista ocorrera ... E, no final, a saúde do meu doente está 
comprometida. 

Saiba, Senador, que aos técnicos do INPH também passou de-
sapercebida essa causalidade: e eles sã~ OJ:I_I!t~Jhores do Brasil. E ao 
corpo de técnicos da empÍ'esa Hidrosérvice, também não ocorreu a 
menor suspeita; nem a eles nem aos 2 consultores especializados que 
buscaram na Europa, do laboratório LENEC, de Lisboa, de grande 
fama internacional. Nem a Mr. John Laudsman, laureado no Labo~ 
ratório de Hidráulica de Delft, na Holanda, com que discuti longa~ 
mente a solução adotada e com ele estive 2 dias em Luis Correia e 
arredores. Nem existe fenômeno idêntico no Brasil. Nem Belêm 
(BR), nem Madrasta (lndia), nem Port Said (Egito), nem Lagos (Ni-

gêria), nem New Orleans (USA), nem Santos (BR), nenhum deles 
apresenta um caso semelhante. 

"E agora, José? ... " 
Penso que a primeira. medida racional é determinar o procedi .. 

menta exato do fenômeno principal provocador do assoreamento. 
Depois, em função dCste conhecimento, impermeabilizar o molhe 
defletor, se o responsável for o· primeiro casa, ou alongar aquele 
.. Molhe Defletor", com as curvaturas que se tornarem necessárias, 
se o fenômeno principal for o outro. 

Fora disso, só a solução herofca de um grande e demorado in
vestimento. Mas então ... "h~a dinheiro, Sr. Barão". 

Minhas esperanças são muito grandes de que se chegue a bom 
tempo. 

Apresenta-lhe meus votos de saóde e paz em 1981, extensivos 
à digníssima família. 

Com amizade e respeito; J. Mariotte Rebe/lo". 
Sr~ Presidente e Srs. Senadores, transcrevi informações e apreensões, 

também sugestões e esperanças, mas sobretudo a palavra responsável de um 
competente técnico, a par de eminente e apaixonado piauiense. 

Infelizmente, obstáculos surgiram, à última hora, para procastinar a 
conclusão do sonhado porto marítimo do Piauí. Sim, porque o novo entrave 
não arrefecerá o ânimO de" luta dos piauienses, que há tantos anos trabalham 
pela construção do porto. 

Ao Presidente João Figueiredo, de modo especial, e ao Ministro dos 
TranSPortes- Dr. Eliseu Resende, e ao Presidente da Empresa de Portos do 
Brasil S/ A -·PORTOBRÁS- Arno Oscar Markus, de modo particular, en
dereço nesta oportunidade, em nome do meu Estado, caloroso apelo no senti
do de que não tardem as providências e que não faltem os recursos indispen~ 
sáveis à conclusão das obras do porto de Luis Correia. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE: lê o seguinte discurso.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Realiza-se, hoje, em Fort8.íeza, sob o patrocínio da Federação da Asso
ciação do Comércio, Indústria e Agropecuáría do Ce~ã - FACIC -e da 
Assembléia Legislativa um Seminário sObre a Seca no Nordeste, para o qual 
foram convidados os representantes cearenses no Senado e na Câmara dos 
Deputados. ~- . 

Anteriormente, a conceituada entidade promovera um Simpósio para a 
fixação de .. altenativas de combate às secas", quando foram alinhadas muitas 
soluções válidas destinadas a atenuar os efeitos da carência de chuvas naquela 
faixa do território brasileiro. -

Revestidas de conotações oportunas e realistas, muitas de tais soluções 
não foram infelizmente viabilizadas, em que pese o empenho dos líderes polí
tic_os e empresaríaJs da região,junto aos seiores governamentais competentes. 

Agora, quando a crise climática leva ao desespero milhões de nordesti
nos, novas tentativas de redução dos seus danosos efeitos serão buscadas pe
los participantes do Iinportante conclave. 

A realização do Seminârio coinCide, aliâs, com a presença, na área do Polí~ 
gono, do Ministro do Interior, Mário David- Andreazza, que para lá se deslo'
cou em razão do agravamento da calamidade, atingindo já quase mil municí
pios. 

Em pronunciamento feito na i1ltima segunda-feira, defendi, com o apoio 
de eminentes membros desta Casa, a efetuação de uma reunião extraordiw 
nária da SlJDENE, com a participação de todo o Ministério e a presença do 
própiiO Presidente da República, quando os programas emergenciais pode
riam ser assentados, com a imediata definição dos recursos que lhes deveriam 
ser consignados. 

A idéia obteve ampla ressonância ern meu Estado, passando a interessar 
a todas as suas lideranças, desejosas de assistir a urna perfeita conjugação de 
esforços- direcionada para salvar os nordestinos, neste momento dramático 
de nossa história. 

O comparecimento do Chefe da Nação impediria que as providências en~ 
tão delineadas sofressem qualquer restrição, notadamente no que diz respeito 
ao cumprimento de seUs reSpedfvos crOnogramas financeiros. 

O Seminário da FAC! C insere-se, pois, nesta linha de angustiante preo
cupação, que se refletirá, certamente, na indicação das medidas julgadas ne-
cessárias para atenuar as repercussões do flagelo. ' 

Posteriormente, Sr. Presidente, trarei ao conhecimento do Senado o que 
ali for discutido, comprometendo~me a batalhar para que as conclusões do 
Encontro não se percam no emaranhado da tecnoburocracia que se irnplan~ 
tau no País. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O melhor instrumento para corrigfr os erros, desvios e deficiências da 
previdência social do País consiste em assegUrar a participação dos emprega
dos e dos empregadores na administração do ~NPS. 

O INPS e seus desmembramentos, o lAPAS e o INAMPS, são mantidos 
com as contribuições de empregados e empregadores e uma pequena quota 
do governo, que, aliãs, não vem sendo paga. Impõe-se, por isso, a partici
pação dos principais interessados na administração do INPS. 

Com esse objetivo apresentamos ao Senado o Projeto de Lei n9 240, de 
1980 estabelecendo as seguintes normas: 

I. cada um dos ln.stitutos- INPS, lAPAS E INAMPS- serâ 
diridigo por um Conselho integrado por três r_epresentantes: um do 
governo, outro dos empregados e um terceiro dos empregadores; 

2. os representantes classistas serão eleitos, para um mandato 
de 4 anos, pelas entidades sindicaiS das respectivas categorias e por 
elas remuneràdos; 

3. junto às Delegacias Regionais e Órgãos locais dos Institutos, 
funcionarão Conselhos Fiscais, também integrados por represen-
tantes dos empregados e empregadores; _ _ 

4. caberâ aos Conselhos Fiscais zelar pelo cumprimento_ das_ fi
nalidades da previdência social e representar ao Conselho Adminis
trativo para a correção das irregularidades. 

Dada a impo~tância da matéria e o interesse da população trabalhadora 
em uma solução institucioilal dos graves problemas da previdência social, so
licitamos à-s--corriissões técnicas do Senado a urgente apreciação do Projeto. 

Sem a participação de empregados e empregadores não encontraremos 
uma solução positiva para os escândalos, desvios e deficiências da previdên
cia social. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)-- ConceC:o a palavra ao nobre Se
nador Loudval Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte dis-
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: - -

O cotidiano noticiãrio da imprensa mamtém as autoridades e toda a 
Nação informadas a respeito das ameaçadoras condições do Nordeste, nesta 
fase difícil evidenciada pela insólita taxa de 110,2% atingida, em 1980, pela in
flação, medida pelo lndice Geral de Preços (Disponibilidade Interna). 

Atento à periculosidade dessa .dramãtica situaçã?, exacerba~a pela J?:,r
sistência de uma seca de grandes proporções, determmou o Presidente Joao 
Baptista Figueiredo que o Ministro Mãr~o Andreazza a~s~mi~se, pessoalmen
te, 0 comando de uma autêntica_ mobilização de_provtde':~tas em benefício 
das vastas âreas assoladas pelo flagelo climãtiCo. 

Ao contrãrio do que as Ca_s_sandras agourentas poderiam supor, o Chefe 
da Nação estã atento às dimensões da problemática nordestina- reconhecia
mente o maior desafio que a Nação brasileira ~erá de enfrentar durante o seu 

governo. 
Em sua Mensagem Anua ao Congresso Nacional, ao -ensejo da aberturà 

da Sessão Legislativa de 1981, afirmou o eminente Chefe da Nação: ... "0 Po
der Executivo ... estã aberto à conciliação e à prâtica da negociação, especial
mente no campo da elaboração legislativa ... continuarei pelejando para que 
tal aconteça, reiterando o propósito firme e cristalino de negociar com vãrias 
correntes da Oppsição para o ajuste de opiniões e a elaboração de textos le
gais que representem o que de melhor, no momento, Legislativo e Executivo 
possam oferecer à Nação, com vistas a assegurar a felicidade geral de todos os 
brasileiros, em todos os rincões desta Pátria imensa a: que tudo devemos nós, 
efémeros detentores de um poder de decisão que só nos foi confiado para pro
movermos conscienciosamente o_ bem comum". 

E é exatamente isso que o Nordeste inteiro deseja: que o Presidente João 
Baptista Figueiredo acione esse poder de decisão, deflagrando um sistema in
tegrado de providências concretas- atravês do complexO dos órgãos integran
tes da Administração Federal. 

Não temos o direito de recuar diante das proporções dos problemas a se
rem equacionados e resolvidos. 

Nesta sua Mensagem Ãnua, jâ referida, afirmou o Presidente João Bapw 
tista Figueiredo: ... "o Brasil oferece ex-celentes oportunidades de investimen~ 
tos na utilização de seus recursos naturais - terras, recursos hídricos, flores
tais e minerais - com resultados importantes não só para seus habitantes 

como para toda a humanidade .... A história econôni.ica recente do Brasil evi
dencia claramente as potencialidades e a capacidade do País para superar 
obstãculos e queimar etapas. Entre 1939 e 1973, o Brasil saltou do I 59 lugar 
entre as maiores economias do mundo para o 89, permanecendo nele até 1980. 
A transformação de uma economia essencialmente agrícola dos anos 40 para 
o País industrializado foi possível graças ao esforço de sua população" ... 

A atual situação tornou-se crítica ein virtude de irregularidade na ocor
rência de chuvas na região, caracterizada em 1980 pelas grandes inundações 
em fevereiro e- suspensão generalizada das precipitações pluviométricas a par~ 
tir de março, configurando-se, destarte, o panora111a de uma prolongada es
tiagem agravando-se a situação C:m face da ausência das chuvas na ocasião 
propícia, coincidindo com a fase de maturação de lavouras fato que provocou 
a frustração das safras. 

Agora, repete-se, mais uma vez, essa fatídica irregularidade. 
Também_na r~~ente __ ~ensagem Anua do Chefe da Nação ao Congresso 

Nacional, encontramMse indicações sumãrias a respeito da estratégia global 
que vem se delineando com relação ao Nordeste. 

Essa estratégia compreende um conjunto de ações governamentais do 
Poder Executivo, voltadas para a redução das disparidades entre os níveis de 
desenvolvimento da região e os do restante do país, a erradicação dos bolsões 
de pobreza rural e urbana, tradicionalmente vinculados aos múltiplos aspec
tos dos problemas da captação e uso da água. 

A persistência e o agravamento da estiagem desde 1980, estâ exigindo, de 
fato, a realização de um grande esforço para reduzir ao mínimo os sofrimenM 
tos_ provocados pela escassez de alimentos e empregos na Região. 

A esse esforço seguir-se-ão os estudos e a execução de programas, visan
do a erradicar de maneira definitiva, a repetição dos trãgicos e conhecidos im
pactos provocados pelas secas. 

As propostas em exame pelo Governo, ~diz a citada Mensagem Presi
dencial, - compreendem a concepção de uma açào coordenada de todos os 
órgãos governamentais na região semi-ârida, destinada a resolver os proble
mas de captação, conservação e uso da âgua, e da disseminação das lavouras 
e da criação do gado de uma maneira adequada às condições climáticas impe
rantes. 

Paralelamente, cogita o Governo Federal de reformular a estrutura fun
diária para corrigir as ~istorções que, aliadas à ocorrência das secas, geram 
tensões e perturbam o desenvolvimento social da região. 

Simultaneamente, estã sendo elaborado um plano diretor para o Vale do 
São Fra~cisco, que prevê o aproveitamento integrado de suas potencialidades 
económicas, -a partir da perenização e uso adequado dos rios para geração de 
energia, a irrigação e a navegação, permitindo o controle das cheias periódi
cas e a proteção do meio ambiente. 

Além das redes de adutoras, barragens e aproveitamento hídricos viá
veis, disPõe o Governo Federal de um conjunto de Programas Especiais de 
Desenvolvimento Regional em que se destacam os seguintes: o POLONOR
DESTE (Programa de Desenvovimento de Áreas Integradas do Nordeste); o 
Projeto Sertanejo (Programa Especial de Apoio ao Desenvolvimento da Re
gião Semi-ârida do Nordeste); o Programa de Desenvolvimento da Agroin
dústria do N ardeste. O Programa de Aproveitamento dos Recursos Hídricos 
do Nordeste e o Programa Especial de Apoio às Populações Pobres das Zo
nas Cana:vieiras do Nordeste. 

Atuando como principal agente financeiro da politica de desenvolvimen
to da Região, prossegue o Banco do Nordeste do Brasil S/A (BNB) na sua 
tríplice função de Banco industrial e rural (crédito especializado a médio e a 
longo prazo), banco comercial (crédito geral a curto prazo), e instituiÇão fo
mento (atividades supletivas de pesquisas e promoção). 

Além disso, desenvolvem-se normalmente os trabalhos a _cargo da SU
DENE, corno órgão bãsico da coordenação da politica do desenvolvimento 
regional, que examina a viabilidade técnica, econôrriica e financeira do gran
de número de projetas que lhe são encaminhados. 

O esforço de promoção das atividade produtivas cor.tinua centrado na 
realização de investimentos privados, através do sistema de incentivos fiscais 
e fmanceiros que se consubstanciam no Fundo de Investimentos do Nordeste 
(FINOR). 

Seria impossível, nos limites pré-estabelecidos deste meu pronunciamen
to, alongar~me a respeito do assunto em termos quantitativos. 

Pretendo fazê-lo, Senhor Presidente, quando, nas ocasiões oportunas, 
ocu~~r esta '!ribuna, para o exame e debate dos problemas bãsicos, da minha 
Regtao, notadamente no concernente aos assuntos de interesse específico de 
Sergipe. 
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Confio,- e como eu, todas ·as lideranças regionais e locais,- na capaci
dade empreendedora do Presidente João Baptista Figueiredo, quando acio
nar os mecanismos do poder decisório, de que nos falou em sua Mensagem ao 
Congresso Nacional, por ocasião da abertura da Sessão Legislativa de 1981, 
em benefício de 35 milhões de brasileiros que~ do Maranhão à Bahia, aguar
dam, com inteira credibilidade, a execução das múltiplas providências desti
nadas à resolver os impasses, prolemas e desafios da Região. 

Senhor Presidente, 
Antes de concluir, é com satisfação que Sergipe, - tanto o Governador 

Augusto Franco, como cerca de 40 Municípios já assolados pela seca, -
aguardam a presença do Ministro Mário Andi-eãzZa na próxima sexta~feíra 
para, in loco, ver as conseqüências do flagelo e, de imedjato, providenciar me~ 
didas que venham minorar o sofrimento de vasto segmento da população 
atingida. 

Ê de justiça reconhecer que o GovCrnadoi AUS.-UsiO--Franco, com recur~ 
sos do Estado, jamais se omitiu e tem enviado todos os esforços possíveis a 
fim de colaborar com o Governo Federal no tocante a uma mobilização de 
recursos humanos, técnicos e materiais em beneficio da região atingida, como 
o demonstra o Plano das Adutoras que lançou ·e se encontra em pleno anda
mento. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Na presente sessão terminou o 
prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução n9 171, de 
1980, da Comissão Diretora, que altera a Resolução n• 58, de 1972, do Sena· 
do Federal, no que concerne à subordinação de órgãos da Representação do 
Senado no Rio de Janeiro. 

Ao Projeto não foram oferecidas emendas. 

De acordo com o disposto no Regimento Interno, a matêria serã despa
chada à Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Nada mais havendo que tratar, 
vou encerrar a sessão, desiganando :;:..ara a sessão extraordínâria das 18 horas 
e 30 minutos, anteriormente convocada. a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, erri tUrno único, do Parecer da Comissão de Relações Exte
riores sobre a Mensagem n• 239, de 1980 (n• 450/80, na origem), de 30 de ou
tubro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do Senhor Ayrton Gonzales Gil Dieguez, 
Embaixador do Brasil junto à República do Zaire, para, cumulativamente, 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Popular do Con~ 
go. 

2 

Discussão, em turno úníco, do Parecer da Comissão de Realações Exte
riores sobre a Mensagem n• 305/80 (n• 533/80, na origem), de 19 de no
vembro de 1980, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deli
beração do Senado à escolha do Senhor Amaury Bier, Embaixador do Brasil 
junto à República de Trindad e Tobago, para, cumulativamente, exercer a 
função de Embaixador do Brasil em Santa Lúcia. 

3 

Discussão~ em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exte-
riores sobre a Mensagem n• 306, de 1980 (n• 5J7 /80, na origem), de !9 de no· 
vembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Amaury Bier, Embaixador do 
Brasil junto à República de Trindad e To_bago, para cumulativamente, exer
cer a função de Embaixador do Brasil em São Vicente e Granadinas. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Está encerrada a sessão. 

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

ATA DA 6~ SESSÃO, EM 12 DE MARÇO DE 1981 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

- Extraordinária -
PRESIDJl:NCIA DO SR. JARDAS PASSARINHO. 

ÀS !8 HORAS E TRINTA MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Gu!omard- Eunice Michíles 
- Evandro Carreira- Raimundo Parente- Gabriel Hermes- Jarbas Pas~ 
sarinho- Alexandre Costa- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helví
dio Nunes- Almir Pinto- Mauro Benevides- Agenor Matia- Dinarte 
Mariz - Martins Filho -Cunha Lima- Humberto Lucena- Maurício 
Leite- Aderbal Jurema- Marcos Freire- Nilo Coelho- Luiz Cavalcan
te- Teotônio Vilela- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto 
- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso 
- João Calmon - Moacyr Dalla - Amaral Peixoto - Hugo Ramos -
Nelson Carneiro- Roberto Saturnino -Itamar Franco- Murilo Badaró 
- Tancredo Neves- Amaral Furlan- Franco Montara -Orestes Quércia 
- Bcnedllo Ferreira - Henrique Santillo - Lázaro Barboza - Benedito 
Canelas- Vicente Yuolo- José Fragelli- Mendes Canale- Saldanha 
Derzi - Afronso Camargo- Josê Richa- Leite Chaves- Evelâsio Vieira 
- -Jaison Barreto - Lenoir Vargas - Paulo Brossard --Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 59 Srs. SenadoreS. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamOs nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. l9 .. Secretârio. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 8, DE 1981 

Reqjusta os valores de vencimentos e proventos dos servidores ati
vos e inativos do Senado Federal e dd outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1"' Os valores de vencfmentos e proventos dos servidores ativos e 
inativos do Senado Federal, decorrentes da aplicação da Lei n9 6.775, de 23 
de abril de 1980, ficam reajustados na forma dos Anexos desta lei. 

Parágrafo único. Serão descontadas _dos reajustamentos ora previstos 
quaisquer antecipações retributivas que tenham s.ido efetuadas com base nos 
aumentos autoriZados pelo Decreto-lei 'n• !.820, de I I de dezembro de 1980. 

Art. 29 A escala de vencimentos - e respectivas referências - a que se 
refere o art. 1"" da Lei n9 6.775, de 23 de abril de 1980, fica alterada na forma 
do correspondente Anexo desta lei. 

Art. 39 As categorias funcionais integrantes do Plano de Classificação de 
Cargos, instituído pela Lei n• 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e posiciona
das na forma do Anexo lll da Lei no 6.323, de 14 de abril de 1976, modificado 
pelas Leis nos 6:626, de 2 de abril de 1979 e6.775, de 23 de abril de 1980, ficam 
estruturadas por classes e referências na forma do Anexo III desta lei. 

Parágrafo Único. Os servido!es atualrnc:nte posicionados nas referências 
a qlle se refere a parte inicial do artigo anterior ficam automaticamente locali
zados, inclusive com rpudança de Classe, nas correspondentes referências dO 
Anexo H desta lei .• 

Art, 4~' Fica elev-ado para Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros) por dependen~ 
te, o valor do salário-família do servidor do Senado Federal. 

Art. 59 A Gratificação de Ativída:de, instituída pela Lei n9 6.323, de 14 de 
abril de 1976, passa a denominar-se Gratificação de Nível Superior, mantidas 
as características, definição, beneficiários e base de concessão legalmente de
finidos. 

Parágrafo único. O integrante de Categoria funcional de nível superior 
do Plano de Classificação de Cargos de que trata a Lei no 5.645, de 10 de de· 
zembro de 1970 e que, por força de legislação específica, estiver sujeito à jor
nada de trabalho inferior a 40 (quarenta) horas semanais, fará jus a 50% (cin
qUenta por cento) da gratificação a que se refere este artigo. 

Art. 69 Nos cálculos decorrentes da execução desta lei, serão desprezadas 
as frações de cruzeiro. 

Art. 79 A despesa decorrente da aplicação desta lei correrá à conta das 
dotações constantes do Orçamento da União para o exercício de 1981. 

Art. 8-' -Esta lei entra em vigor a partir de 111 de janeiro de 198L 
Art. 99 Revogam~se as disposições em contrário. 
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Justificação 

Com o Decreto~ lei n9 1.820, de ll de dezembro de 198Q, os servidores ci
vis do Poder Executivo tiveram reajustados os seus yencimentos, salârios e 
prov~ntos, em duas etapas, com início, ·respedivamente, a' 19 de janeiro e 19 de 
abril de 1981. Em conseqüência dessa nova política salarial, as Categorias 
funcionais, decorrentes da Classificação de Cargos determinada pela Lei nO? 
5.645, de 10 de dezembro de 1970, foram posicionados em dois grandes esca
lões- um de nível superior, outro de nível médio- com planos retributivos 
específicos. Assim, à escala retributiva dos cargos e empregos de nível supe
rior corresponde uma série numêrica de referências do nfvel 1 ao 25, enquan~ 
to à dos cargos e empregos de nível médio relaciona-se outra do nível l ao 35, 
ambas com valores próprios identificados em cruzeiro. 

Em conseqüência, à vista do sistema de paridade retributiva que relacio
na as administrações dos Três Poderes, impõe-se a aplicação dessa nova siste
mática à estrutura administrativa das Casas Legislativas, consoante o precei
tuado nos arts. 98 e 108, § 19, da cOnstituiÇão Federal. 

A presente proposição, pois, prescreve a conCes$ão de igual majorã:ção 
retributiva para os servidores do Senado Federal, adotando, na espécie, ases
calas estabelecidas pelo Decreto-lei n9 1.820, de 11 dedezembro de 1980, sob 
o regime de iniciativa reser:vado pelo art. 42, IX da Constituição Federal. 

Medidas correlatas são, ainda~ estabelecidas no projetO, todas identifica
das com os preceitos do Decreto-lei n9 1.820, de 1980, instrumento que, na 
forma constitucional, serve de paradigma às admini_stfações submetidas ao 
regime de paridade retributiva, nessa hipótese de atualização-Saliiriil para o 
corrente exercício. -

Sala das Sessões, 12 d_e_março de 1981. -Jarba.$ Passarinho, Presidente 
- Passos Pôrto - Gilvan Rocha - Cunha Lima - Jorge Kalume - Itamar 
Franc,_o - Juta~~ Magalhães. · 
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LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 6.775, de 23 DE ABRIL DE 1980. 

Reajusta os vencim~?r:ros e proventos dos servidores do Senado Fe
deral e dá outras providências. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 
Art. !9 Os valores de vencimentos e proventos dos servidores ativos e 

inativos do Senado Federal, observadas as escalas constantes dos Anexos II e 
III a que se refere o art. 29 do Decreto-lei n9 1.732, de 20 de dezembro de 1979, 
decorrentes da aplicação da Lei n9 6.626, de 2 de abril de 1979, serão reajusta

'dos em: 
I- 25% (vinte e cinco -por cento) a partir de J9 de janeiro de 1980; e 
II - 25% (vinte e-cTilCO por cento) a- pai'tir de 19 de março de 1980. 
§ l'l O percentual fixado no item II incidirã sobre os valores resultantes 

do reajuste de que trata o item I. 
§ 2~? Serão descontadas dos aumentos ora concedidos quaisquer anteci

pações retributivas que tenham sido efetuadas com base nos reajustamentos 
autorizados pelo Decreto-lei n9 1.732, de 20 de dezembro de 1979. 

Art. 2~? As classes das Categorias Funcionais integrantes do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal, estruturadas na forma da Lei n'? 5.645, de lO de 
dezembro de 1970, que possuam, em sua estrutura retributiva, , as Refer'ên
cias 5, 6 e 7 das escalas de que tratam os arts. 1 'l e 2~? da Lei n9 6.626, de 2 de 
abril de 1979, passam a iniciar-se ria referêildã:'8 da escala constante do Ane
xo III do Decreto-lei n' 1.732, de 20 de dezembro de 1979. 

Parágrafo único. Em decorrência do disposto neste artigo, fica altera
do, na forma do An·exo desta Lei, o Anexo III da Lei n'l 6.323, de 14 de abril 
de 1976, modificado pelo art. 2• da Lei n' 6.626, de 2 de abril de 1979. 

Art. )9 O salário-família Passa a ser pagO à razão de Cr$ 150,90 (cento 
c dnqüenta cruzeiros) mensais, por dependentes. 

Art. 41' Nos cáculos decorrentes da aplicação desta Lei serão despreza
das :.ts frações de cruzeiro. 

Art. 59 A despesa decorrente da aplicação desta Lei correrA à conta das 
dntações constantes do Orçamento da União pãr:i o exerCício de 1980. 

Art. 69 Esta Lei entra em vigor em 19 de janeiro de 1980. 
Art. 79 Revogam-se as disposições em contráriO. 
Brasília, em 23 de abri! de 1980; 1599 da Independência e 929 da Repúbli

ca. - João F(r;uriredo- Jbrahim Abi-Ackel. 

DECRETO-LEI N' 1.820, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1980. 
Reajusta os vencimentos, saláriOs e ph)veniOs ios Servidores ci

I'Ü do Poder Executivo, bem como das prmsões e dá outras providén
tias. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 
55, item 111 da Constituição, decreta: 

Art. J9 Os valores de vencimentos, sa1Ari6s e proventos do pessoal civil 
dn PtJder Executivo, bem como os das pensões, decorrentes da aplicação do 
[)c,:rcto-lci n9 1.732, de 20 dC dezembro de· 1979, ficam reajustados na forma 
dl1S Ancxns deste Decreto-lei. 

A rt. 21' A escala de vencimentos e salários, e respectivas referências, a 
lJ:UC: se refere o Anexo III do Decreto-lei nç 1.732, de 1979, fica alterada na 
l't)fllH\ do ~.·~,,rrespondente Anexo deste Decreto-lei. 

Art. 39 As categorias funcionais" integrantes do Plano de Classificação 
de Cargos, instituído pela Lei n'? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ficam dis
tribuídas por classe, na forma do Anexo IV deste Decreto-lei. 

Parágrafo único. Os servidores atualmente posicionados nas referên-
cias a que se refere a parte inicial do artigo anteri·1r ficam automaticamente 
localizados, inclusive com mudança de classe, nas correspondentes referên
cias do Anexo III deste Decreto-lei. 

Art. 49 Os servidores ati vos e os funcionários inativos, não beneficia
dos pelos reajustes previstos no art~gq 1 'l deste Decreto-lei, terão os atuaís va
lores de vencimentos,-sahri-tO-S Õu Proventos majoradOs em 73% (setenta e três 
por cento), em duas parcelas, sendo a primeira de 35% (trinta e cinco por cen
to), a partir de J9 de janeiro de I9·8re a remanescen-te, a partir de }9 de abril 
de 1981. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se ao pessoal civil do
cente e coadjuvante do magistério dos Ministérios Militares. 

Art. 5• Fica elevado para CrS 300,00 (trezentos cruzeiros) o valor de 
salário-família. 

Art. 69 Continua em vigor o disposto' no parAgrafo 19 do art. 69 da Lei 
6.036, de I• de maio .de 1974. 

Art. 79 A Gratificação de Atívidade. instituída pelo artigo lO do 
Decreto-lei n9 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, passa a denominar-se Gratifi
cação de Nível Superior, mã.ntidas as caracterlsticQs, definição, beneficiários 
e base de concessão estabçlecidos em, Lei.· 

Parágrafo único. O ocupante de cargo ou emprego incluído em catego
ria funcionfll de nível superio-r do Plano de Classificação de CargOS- de que 
trata a Lei n• 5.645, de 10 de dezembro de 1970 e que, por força da legislação 
em vigor, estiver sujeito à jornada de ~rabalho inferiOr a 40 horas seffianais fa
rá jus a 50% (cinqUenta pof cento) da gratificação prevista neste artigo. 

Art. 89 A Gratificação de Produtividade, instituída pelo artigo 10 do 
Decreto-lei n9 1.445, de .13. de fevereiro de 1976, fica es_tendida aos funcio
nários integrantes da categoria funcional de Controlador da Arrecadação Fe
deral do Grupo-Tributa~ão, Arrecadação e Fiscalização, código T AF-600, 
em percentual c9rrespondente a atê 80% (oitenta por cento), incidente sobre a 
referência do cargo efetivo. - · 

§ l9 Os critérios para a concesSãO da gratificação serão fixados pelo Mi
nistro de Estado da Fazenda, em função da produtividade do funcionário. 

§ 2'il A Gratificação de Produtividade não poderA ser paga cumula~iva
mente com a Gratificação de-Nível Superior. 

§ 39 Aos funcionários alcançados por eSte -artigo aplica-se o diposto nos 
artigos 29 do Decreto-lei n9 1.698, de 3 de outubro de 1979; 59 do Decreto-lei 
no 1.709, de 31 de outubro de 1979, e lO do Decreto-lei n• 1.732, de 20 de de· 
zembro de 1979. 

§ 49 Na concessão da gratificação a que se refere este artigo serão ob
servadas as normas regulamentares pertinentes à categoria funcional de Fis
cais de Tributos Federais. 

Art. 99 Nas autarquias federais, a categoria funcional do magistério su· 
perior, organizada em carreira, será -integrada pelas seguintes classes: 

l - Professor Titular; -
II - Professor Adjunto; 
llf - Professor Assistente; 
IV- Professor Auxiliar. 

.§ }9 Cada classe comp~eenderâ 4 (quatro_) referências, numeradas dela 
4. 

§ 29 q Poder Executivo reestruturará a carreira do magistério superior, 
atendendo às peculiaridades das atividades de ensino, pesquisa e extensão, 
bem como a do rp.agist~rio de_ t~ e 29 graus. 

Art. 10 Os a_tuais ProfesS-ores Colaboradores e Auxiliares de Ensino ad
mitidos até 31 de dezembro de 1979 serão aproveitados na referência inicial 
da classe de Professor Assistente, desde que possuam diploma de graduação 
em curso superior_e sej~m aprovados em processo seletivo a ser organizado e 
aplicado pelas instituições de ensino superior dentro de 180 (cento e oitenta) 
dias, contados da entrada em vigor deste Decreto-lei. 

§ 19 Os Professores Colaborador~,s e Auxiliares de ensino admitidos 
após 31 de dezembro de 1979 serão incluídos, pelo prazo mãximo de 2 (dois) 
anos, a contar da entrada em vigor deste Decreto-:-lei, em tabelas especiais, em 
extinção, a serem submetidas à aprovação do-Presidente da República, por 
intermédio do Departamento Administrativo do Serviço Público. 

§ 29 No prazo fixado no parágrafo anterior, as instituições de ensino 
superior realizarão concurso público de provas e de títulos para o provimento 
dos empregos de Professor AuXiliar, procendendo-se à inscrição ex officio dos 
docen-tes integrantes das tabelas especiais. 

Art. ll Ficam absorvidos, pelos valores de vencimentos, salârias e gra
tificações de que trata este Decreto-lei, todos os incentivos funcionais e de-
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mais vantagens referentes aos cargos e empregos que integram o Grupo Ma~ 
gistério Superior, e determinada a cessação do seu pagamento, ressalvado 
apenas o salário~família, a gratificação adicional por tempo de serviço e as 
gratificações e indenizações especificadas no Anexo II do Decreto~lei n9 
1.341, de 22 de agosto de 1974, aplicãveis aos membros do magistério supe
rior. 

Parágrafo único. Ficam criadas a gratificação a ser deferida aos titula~ 
res das funções a que se refere o Anexo V deste Decreto-lei e a Gratificação de 
Dedicação Exclusiva, devida aos integrantes do Magistério Superior, nos va
lores estabelecidos no Anexo VI do mesmo Decreto-lei. 

Art. 12 Fica instituída a Gr3.tificaçào de Representação de Atívidades 
Diplomáticas, a ser calculada sobre o vencimento, de acordo com os percen
tuais estabelecidos para os correspondentes cargos efetivos no Anexo VIII 
deste Decreto~ lei, suprimindo-se a Representação Mensal instituída pelo ar
tigo ?9 do Decreto-lei n9 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, resguardados os 
dir:eüãs dos aposentados até a ,data da vigência deste Decrefo-lei. 

§ l9 Não fará jus à gratific,ação de que trata e~te Decreto-lei o funcio
nãrio integrante do Grupo-Diplomacia que se encontrar em exercfcio no ex te~· 
dor. 

§ 29 Q_funcionário de que trata este artigo, investido em cargos em co
missão ou função de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superio
res, em função correlacionada com categoria funcional de nível superior do 
Grupo-Direção e Assistência Intermediárias ou,. ainda, em função de assesso
ramento superior a que se referem oS artogo.S 122 a 124 do Decreto-lei n'i' 200, 
de 25 de fevereiro de 1967, perceberã a gratificação calculada sobre o veõici
mento do cargo efetivo. 

§ 39 A Gratificação de Representação de Atividade Diplomática, sobre 
a qual incidirá o desconto previdenciãrio, serâ computada para o cálculo do 
provento da inatividade. 

Art. l3 As leis especiais que fixani re-muheração mínima para catego
rias profissionais._ regulamentadas não- se aplicam aos servidores públicos ocu
pantes de cargos ou_ empregos na Administração Direta da União, do Distrito 
Federal e respectivas autarquias. 

Art. 14 Nos cálculos decorrentes da execução deste Decreto-lei serão 
desprezadas as frações de cruzeiro-. 

Art. 15 O Departamento- Administrativo do ServiçO- Público firmará a 
orientação normativa que se fizer necessária à execUção deste Decreto-lei. 

Art. 16 A despesa decorrente da aplicação deste Decreto-lei correrã à 
conta das dotações constantes do Orçamenta Geral da União para o exe~cício 
de 1981. 

Art. 17 Este Decreto-lei entrará em vigor em }'i' dej'aneiro de 1981, re~ 
vogadas as disposições em contrãrfo. _ 

Brasília, em II de dezembro de 1980; !59• da Independência e 91• daRe
pública. -João figueiredo - Ibrahim Abi-Ackel. 
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ANE-XO II 

(Art.. 19 do t:oollereto-1~1 n'1' 1.820 , de ll de de:r.errbro de 1980} 

VENCUIEN'l'O OU SAUi.ru:O MENSl\L 

N!VEIS REPRESl:NTAr:;kJ 

A part.il:' <!e A parti:r: de MENSAl. 

Ol/Ol/1 981 01/0.fi/l 981 

E>AS.l 58.274.. 00. I '". 677.00 20\ 

DAS.2 68.870,00 88.255,00 JS • 

"'"'·' 76.817,00 98.UO,OO " . 
""'·' 90.062,00 115.·413,00 "' ,.,.5 95.35!1,00 122.202,00 55 ' 
0>5.6 105.957,00 135.782,00 .. ' 

N!VEIS 
WU.OR MENS).L DA GRA'l'IFIC!AÇXO 

CO"""'-AÇl<O 

A p.ll:r:t1r de A p011rt.ir de 
01/01/l 981 01/0ot_/l 981 

DAI.l 7.<JU,OO 10.298,00 Cate9oria!!l de 

""'·' l0'.06l,OO ll.O·U,OO N!vel Superior 

DX!.] lJ.2.U,oo 17.167,00 

o>:I.1 5.294.,00 6.S6J,OO Categorias dt:1 
DAI.2 6. 885, 00 

I 
8.~25,00 N!ve1 1-Jédio 

DAl.3 7.94.4.,00 10.,298,00 

Clll<DS<XJ ""'""""" oc ·- SUP"''OR o.K:OS CIJ DIP~ tE: NI'VE:L l"ll".::liO 

srro>çJb s""""" """" s""""" $""""""""' -~ .Referé:x:i 

l:le!eriõnc::ia 

32 e 33 ~IS. 1 

" NS. ' 35 NS. ] 

36 NS. • 37 NS. s 
38 NS. ' " NS. 7 .. NS. 8 
u NS. ' <2 NS,10 

" NS.ll .. NS.U 

" NS.13 .. NS.l4 

" NS.15 .. NS,11S 

" US.l7 
50 NS.HI 

" NS.19 
52 NS,20 

" NS.2l .. Ns.n 
$5 NS.23 

•• NS.24 
57 NS.25 

ve o__, sa ::'~ 

a partJ.r de a p.lJ:'t.J.r ,;e 
Ol,/01.11981 01./04/19131 

21,346 213.777 
22.960 30,'354 
24.106 32.499 
25.308 34.119 
26.578 35.832 
27 .S99 37.612 
29.297 39.497 
30.759 4.1. 468 
32.301 43.058 
33.914 4.5.219 
35.608 <16.951 
37.399 43.3!1 
39 .26::! 5-!., 1% 
41.226 53.746 
43.494. 56.122 
45.462 5!1.~96 
0,736 61.172 
50.118 64.226 
52.625 67.436 
55.262 7{1.817 
58.020 74.351 
60.n6 78.076 
63.965 81.970 
67.162 86.06'1 
70.524 90.375-

.,.-....- .. 
-~ 

cl·n-1-
•~q.- • .u-.:, 

"""""'R 
""'~ 

Ven::im:;:nto cu sa.lár~o 

a~de a~de Re!erêrd:a Cliol 1981 Ol 04 1<;8 

! • NM. 1 6.~50 9,938 

' NM. ' 6. 779 10.44.5 
10 NK. 3 7.121 1o.:n2 
11 NM. ' 7.469 11,508 
12 NM. s 7.843 12,084 

! 
1J NM. 6 8,.U7 12.692 
l4 

NK. 7 ! 8.653 13.204 
lS !L"!. a 9.082 13.792 
i6 NM. ' 9.537 14.412 
17 NM. lO 10.014 J.4.9S4 
18 ' NM. ll 10.5!2 I 

15.574. 
19 11M. 12 11.02:9- lC.l75 r 20 NM. l.'J ll.S34 15.918 
21 ""· 14 i l2.lbo 

I 
l.i. ~SJ 

22 NM. l;i 12.773 113.167 
23 NM, 15 13.403 18.870 
24 NM. l7 14.081 19.505 
25 NK. l8 14.786 ~0.263 

26 NM. " 15.527 U.048 
27 NM. 20 16.302 U.!nS 

" NK. n 17.120 :n.oa1 

" NM • , 11.n1 24.238 
30 NM. 2l !.8.879 2;i.452 
Jl NM, " l9.832 :0:6.737 
]2 NM. 25 20.Q26 :w.on 
]3 N!-1. 26 21.-365 2:9.478 
34 NM. 27 22.960 30.954 
35 t;M, 28 24.106 .).:.499 
l6 NM. " 25.308 )4.119 
]7 NM. ,. 26.578' )5.8J2 

" NK. ]1 27 .89':1 )7 .612 
39 e 40 Nz.-t. " 30.ll28 40,4.82 
41 e 4.2 Ni.f. " 33.107 44.l43 
43 e 4.4 NM. 34 36.504 48.131 
45 e .f6 l'M. " 40.243 52..465 

a.....:~--~Ja:IS 
Cl.l$!ZC ·•U•:J 
~;:..~=• ~ ... loau 
a.-.o. ·•UI•:U. 

a,o,.,-.••J:!a:U 
a...-:a:c -•U•Zl 
a...s:ma -•15•11 _ ... --··10 
o:..=~--:IO•J:! 
.........,c •ICI'oaD 
a.os!Z' -ocu.oa 

a...:a::~--;11:•:14 
a.oacc -• .. •Z>. 
et.o.=• -•11•17 
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LEI No 6.323- DE 14 DE ABRIL DE 1976 

_Rrajusta os vencimentos dos servidores do Senado Federal, e _dá 
outras providências. 

O Presidente da República. 
Faço saber que o COngresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 
Art. 19' Os atuais valores de vencimentos e proventos dos servidores ati

vos e inativos do Senado Federal, decorrentes da aplicação da Lei n9 6.156 
(*),de 5 de dezembro de 1974, são reajustados em 30% (trinta por cento) exce
tuados os casos previstos nesta Lei. 

Art. 29 Os vencimentos dos cargos efetivos e em comissão, vinculados 
ao sistema do Grupo - Direção e Assessoramento Superiores, na forma da 
Lei n• 5.900 (*), de 9 de julho de 1973, são estabelecidos nos valores constan
tes do Anexo I desta Lei, ficando a resPectiva escala -acrescida dos Níveis 5 e 
6, com os valores fixados no mesmo Anexo. 

§ }9 Incidem nos valores de vencimentos de que trata este artigo os per
centuais de Representação Mensal especificados no Anexo I, os quais não se
rão considerados para efeito de cálculo de qualquer vantagem, desconto para 
o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado- lP ASE, 
ou proventos de aposentadoria. 

§ 29 É facultado ao servidor, investido em cargo em comissão integran
te do Grupo - Direção e Assessoramento Superiores, optar pela retribuição 
de seu cargo efetivo, acrescida de 20% (vinte por cento) do valor do nível do 
cargo em comissão; sem fazer jus à- Representação Mensal. 

§ 39 Os valores de vencimentos e de Representação Mensal, a que sere
fere este artigo, não se aplicam aos servidores que se tenham aposentado com 
.as vantagens de cargo em comissão, os quais têm os respectivos proventos 
reajustados em 30% (trinta por cento), na forma-- do artigo 19 desta Lei. 

§ 49' A reestruturação do Grupo - Direção e Assessoramento Superio
res, a -Classificação, na reSpectiva escala de níveis, dos cargos em comissão que 
o integram e dos cargos efetivos a ele vinculados na forma da Lei n9 5.900, de 
9 .de julho de 1973, far-se-ão por resolução do Senado Federal. 
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Art. 39 _ A escala de vencimentos aos cargos efetivos, incluídos nos gru
pos de categorias funcionais compreendidos no sistema de classificação de 
cargos, instituído com base na Lei n• 5.645 (*),de !O de dezembro de 1970, é a 
constante do Anexo II desta Lei. • 

§ I'~ As refer8ncias, especificadas na escala de que trata este artigo indi
cam os valores de vencimentos para cada classe das diversas categorias fun
cionais, na forma do Anexo III desta Lei. 

§ 2• Na implantação da escala referida neste artigo, serâ aplicada ao 
servidor a referência de valor de vencimento igual ao que lhe cabe em dec:Or;. 
rência do reajustamento concedido pelo artigo 1• desta Lei. 

§ 3"~ Se não existir, na escala constante do Anexo II, referência com o 
valor de vencimento indicado no parágrafo anterior, serâ aplicada ao servi
dor a referência que dentro da classe a que pertence o respectivo cargo, na 
fori"'a estabelecida no Anexo III, consignar o vencimento do valor superior 
mais próximo do que reSultar do reajustamento concedido pelo artigo 1• des
ta Lei. 

Art. 4"" Os crit~rios e requisitos para a movimentação do servidor, de 
uma para outra referência de vencimento, serão estabelecidos pela resolução 
que regulamentar a Progressão Funcional, observada a sistemática adotada 
no Serviço Público da União. 

Parágrafo único. As referências que ultrapassarem o valor do venci~ 
mente, estabelecido para a classe final de cada categoria funcional, corres
pondem à Classe Especial, a que somente poderão atingir servidores em nú
mero não superior a 10% (dez por cento) da lotação global da Categoria,fun
cional, segundo crit~rio a ser estabelecido na resolução regulamentar a que se 
refere este artigo. 

Art. 5• ~instituída a Gratificação de Atividade para os integrantes das 
Categorias de Técnico Legislativo, Ta.quígrafo Legislativo e das do Grupo -
Outras Atividades de Nível Superior, na percentagem e com as características 
previstas no Anexo IV, sujeitos os respectivos servidores à jornada de 8 (oito) 
horas de trabalho. 

Parágrafo único. A Gratificação de atividade a que se refere este artigo 
não servirá de base para o cálculo Oe qualquer vantagi::m, desconto previden
ciârío ou proventos de aposentadoria, ficando incluída no conceito de retri
buição, para efeito do disposto no § 29 do artigo 29 desta Lei. 

Art. 69 O reajustamento dos proventos de inatividade, na forma asse~ 
gurada pelo artigo 1' desta Lei, incidirâ, exclusivamente, na parie do proven
to correspondente ao vencimento-base, sem reflexo sobre quaiSquer outras 
parcelas, seja de que natureza forem, integrantes do provento, ressalvada, 
apenas, a referente à gratificação adicional por tempo de serviço. 

Art. 79 O reajustamento de vencimentos e proventos e o pagamento da 
Representação Mensal e da Gratificação de Atividade, nos casos e percen
tuais previstos nesta Lei, vigorarão a partir de 1• de março de 1976. 

Art. 8• Nos cálculos finais decorrentes da aplicação desta Lei, serão 
desprezadas as frações de cruzeiro, ·inclusive em relação aos descontos que in~ 
cidirem nos vencimentos. 

Art. 9' As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão atendidas 
à conta de dotações constantes do Orçamento da União. 

Art. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário. 
ERNESTO GEISEL- Presidente da Rep6blica. Mário henrique Simon

~"'"• Joio Paulo dos Reis Velloso. 
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LEI N• 6.626, DE 02 DE ABRIL DE 1979. 

Reajusta_ os Vfllores de vencimentos dos funcionários, ativos e /na
tivos, do Senado Federal. 

O PRESIDENTE DA REPÚBUCA, Faço saber que o Congtesso Na
cional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. I 9 Os atuais valores de vencimentos e proventos dos funcionârios, 
ativos e inativos, do Senado Federal, decorrentes da aplicação da Lei n9 
6.518, de 17 de março de 1978, são reajustadoS em quarentlpor cento, obser
vadas as escalas constantes dos Anexos II e III a que se refere o art. 19 do 
Decreto-lei n• 1.660, de 24 de janeiro de 1979. 
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Art. 29 As classes das Categorias Funcionais integrantes do Quadro de 
Pessoal do Senado_ Federal, estruturadas na forma da Lei n9 5.645, de 10 de 
dezembro de 1970, que possuam, em sua estrutura retributiva~ as Referências 
1, 2, 3 e4 da escaladequetrata o Ancx9 II da Lei n9'6.518, de 17 de março de 
1978, passam a iniciar-se ila Referência 5 da escala constante do Anexo III do 
Decreto-lei n• 1.660, de 24 de janeiro de 1979. 

Parãgrafo ún,ico.--- Em decorrência çlo disposto neste artigo, fica altera
do, na forma do Anexo desta lei, o Anexo III da lei n• 6.323, de 14 de abril de 
1976. -

Art. 39 Nos Cãlculos decorrentes da aplicação desta Lei,. serão despre
zadas as frações de cruzeiro, inclusive em relação aos descontos que incidirem 
no vencimento. 

Art. 49 O reajustimerltá de vencimentos e proventos, concedido por 
esta Lei, vigora a partir de }9 de março de 1979. 

Art. 59 A despesa decorrente da aplicação desta Lei será atendida à 
conta das dotações constantes do orçamento da UniãO. 

Art. 69 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, em 02 de abril de 1979; 158• da Independência e 91' da Repúbli

ca.- JOÃO B. DE FIGUEIREDO- Karlos Rischbieter- Mário Henrique 
Simonsen. 

Anexo (nt. 29. Paragrafo unlcOi 

(AneXG III cfa lef n9 6.323. de 14 de abril de 1976} 

REFERENCIAS DE VENCJHENTCS _PQ_$_ CA~GOS EEE:TlVQS _ _oo _ Sftii..DO F!DERAl 

...... ····················-·····-······················· ......... . 

.................... ~ ........ ··············--·········-··· ...... . 

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

SERVIÇOS DE a) ..... , ... 

TRANSPORTE b) Ag~·mte de SF~TP-1.202 

OFICIAl E Porhria 
PORTARA 

(SF-TP-1.200) 

Classe tspechl de 18 a 20 
Classe •c• 
Classe -a:• 
Classe •A• 

del3a17 

dr!! 7 11 12 

de 5 a 6 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 9, DE 1981 

Introduz alterações no Código de 1\ii.neração. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 São fe1tas as seguintes alteraçõ~s no Código de Mi

neração (Decreto-lei n.0 227, de 28 de fevereiro de 1967, com as 
moQ.ifica~ões posteriores) : 

".Art. 15. A autorização de pesquisa será dada exclusiva
mente a brasileiros ou a socied?.des organizadas no Pais, 
cujos atas _constitutivos assegurem preponderância de 
admini:::tração e capital brasileiros, mediante ato do !vfi
nistro das :Minas e Energia, expedido_ à vista de processo 
administrativo em que os interes,sado_s tenham comprova
do satisfatoriamente todas as exigências legais (Consti-
tuição Federal, art. 168, I 1."). ~ 

"Art. 16. . ........................ " ................... . 

IV - plan.as dos trabalhos de pesquisa, convenientemen
te locados em esboço geológico, de responsabilidade de 
técnico- legalmente habilitado, com orçamento previsto 
para a sua execução e para as inÇlenizações de que trata 
o s.rt. 27, bem como indicaçã.::) precisa da fonte de re
cursos suficientes para o seu cust_eio, inclusivP. indeniza
ções, ou da disponibilidade dos fundos necessários. 

c) a avaliação judicial da indenização devida ao pro:prie
tá.r::o ou p.:~sseiro do &Qlo levará em conta nij.o apenas o 
plano de pesquisa com o orçamento aprovado _ p-elo 
DNPM, como também a completa reparação dos prejuí
zos efetivamente acarretados ao imóvel e à sua utilização 
económica; 
d) a indicação da fonte de recursos ou de disponibilidade 
de fundos não poderá ser atesta<la por estabelecimentos 

pertencentes ao mesmo grupo econômico do titular da pes
quisa, devendo especificar com precisão e rigor os recur~ 
sos ou disponibilidade existentes. 

Art. 22. 

I - O título se:r:á pessoal e somente transferível no caso 
de herdeiros nece~árlos ou côiJ.juge sobrevivente, bem co
~o no caso de sucessão comercial, desde que o sucessor sa
ti.Sfaçã os requisitos dos númei'os I e IV do art. 16 e o 
caput do art. 15. 

§ 1.0 Em caso. de _sucessão comercial, o titular só pode
rá --Cobrar o valor dos serviços de pesquisa efetivamente 
realizados, vedada qualquer especulação sobre o alvará 
de pesquisa ou o decreto de lavra. 
§ 2. o A infração desta norma acarreta a nulidade da 
transferência, cessão de direitos ou alienação, incorrendo 
o,s infratores nas penas do art. 171, 1 2.", I, do Código 
Penal. 

Art. 26. Cada- pessoa,_ natural ou jurídica, somente pode
rá deter cinco· (5) autorizações de pesquisa, para cada 
substância mineral e, no máximo, cinqüenta (50) da mes
ma classe. Tratando-se de grupos ee:onômicos, prevalecerá 
a mesma limitação, não podendo o conjunto das firmas 
que o integram exceder aquele _limite. 

Art. 38. '--·····-·············-·····-.·-················· 

I - certidão de registro no Departamento Nacional do 
Reg!stro do Comérci-o da entidade constituída, que deverá 
ser firma individual de brasileiro ou sociedade organizada 
no País, com predominância de administração e capital 
bra:dleiros. ambas autorizadas a funcionar como empre
sas de mdneração (Constituição Federal, art. 168, § 1.0 ). 

Art. 66. São nulos de pleno direito os· alvarás de pes
quisa ou decretos de lavra quando outorgados com lnfrin
gência de dispositivos deste Código. 

§ 3." A nulidade poderá ser pleiteada judicialmente em 
ação proposta por qualquer interessado, no prazo de um 
\1) ano, a contar da publlcaçã.o do alvará ou do decreto 
r..·J Diárlo Oficial da União."-

Art. 2.0 Esta Lei entrará em Vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação-

I. Este projet-o tem por objetivo adequar o Código de Mi
neração ao espíritoo do § 1.0 do art. 168 da Constituição. 

Diz ~ Lei Maior, ~- .disposit.ivo citado, que '4a exploração e 
o aproveitamento das Jaz1das, m1nas ·e ___ demais recursos minerais 
e_ dos potencia~s d~ ep_ergia hidráulica dependerão de autoriza~ 
çao ou concessao federal, na forma da lei dadas exclusivamen~ 
te a brasileiros ou a sociedades organizadas no País". 

A expressão !<sociedades organizadas no País" nos vem da 
Constituição de 1934 (art. 119, § l."J, que consignava a palavra 
t<Brasi:" em vez de apafs". A carta de 1946 repetia a expressão 
no § 1.0 do art. 153. E a atual, no ~ 1.0 do art. 168. 

Qual será o alcanc_e ou o verdadeiro sentido da expressão? 
O.s exegetas das multinaci-onais e dos grupos econômicos en

t~~d~m que •cs?ciedade organizad~ no. País" pode ser composta, 
d1ng1da e dom2nada por estrangeir-os, mclusive por empresas es
trangeiras com sede e domicílio no exterior. o Ministério das Mi
nas· e Energia, pelO- DNPM, tem aceito essa hermenêutica. Em 
conseqüência, tem concedido centenas de alvarás de pesquisa a 
tais empresas, filiais das multinacionais. 

Exemplo fris3:nte desse fato é o. famoso grupo BRASCAN, 
antigo dono da L1ght. Esse grupo, sedmdo no Canadá, organizou 
dezenas e dezenas de empresas fantasmas, onde foram coloca
dos testas-de-ferro brasileiros, sem a mínima representativida~ 
de no poder de decisão das soci~4_ades. Anexamos a esta justifi
cação fotocópia do contrato social de uma delas. Entre os subs~ 
critores do cap~tal social. só figura um brasileiro, titular de dez 
cotas, no valor de dez cruzeiros. Isto dá a idéia cxata do seu ne~ 
nhum poder de influência na direção da firma· que é controlada 
por empresas subordinadas à Brascan Limited. 
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Estará isto de acordo com a Constituição? 

Entendemos que não. 
Se a Lei M~ior exige que as concessões .s_ejam dadas «exclu

Sivamente a brasileiros", é evidente que o constituinte não dese
jou que, ao mesmo tempo, fossem autçrizadas as .s_ociedades de 
estrangeiros. A contradição é flagrante e não escapou ao comen
tarista maior da Oonstituição atual: 

"A grande verdade é que, cada dia que passa, o Brasil é 
menos dono de si mesmo" rPontes de Miranda, comentá
rios, VI, pág. 277). 

Depois, acrescenta: 
"Quaisquer autorizações ou concessões só se conferem a 
brasileiros ou a empresas organizadas no Brasil (quer di
zer :---_ não basta serem pes~oas ju!'fdicas _ de direito bra
sileiro, nem, portanto, pessoas- jur~dicas somente regidas 
pelo direito brasi!eko): exige-se que, desde a organlza
ção, só o Brasil seja interessado, para que não haja re
clamaçã-o quanto à proteção de capitais estrangeiros in
vestidos no Brasil. (A Constituição não disse que hão de 
.ser pessoas jurídicas brasileiras, ou pessoas jurídicas só 
reg:ãas pelo direito brasileiro; a constituição exigiu mais: 
exigiu que se organizem no Brasil, para que algum ele
mento dela não pe1mita que outro E-stado se repute in
teressado e possa intrometer-se, negocial ou diplomati
camente, nos assunto.s a que se refere o art. ·168, § 1.0 

(op. cit, pág. 284.) 

Se a Const:tuição diz que a autorização ou a concessão só 
poderá ser outorg·ada a brasileiro {"dadas exclusivamente a bra
sileiros"), seria uma incongruência que, ao mesmo tempo, per
mitisse que, send.o sociedade comercial a destinatária da auto
rização ou c::mcessão, pudesse ela, embora organizada no Brasil, 
ser controlada, dominada e d~rigida por firma estrangeira. 

.É evidente que o objetivo vl;:;ad.8 ·pel:)- Constituinte foi asse
gurar aos nacionais o aproveitamento de suas riquezas minerais. 

Ca.rl8.S Maxim:liano, ao comentar o dispositivo da constitui
ção de 1946, observa: 

"Podem participar da empresa estr·angeiros, porém 
somente na qualidade de componentes de sociedades or
ganizadas no país" (Comentários, vol III, n.0 595). 

Aliás, a COnstituição é mUito clara. NOaXf.. 153, ela assegura 
a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à 
segurança e à propriedade aos brasileiros e aos "estrangeiros re
sidentes no País". O estrangeiro que res.i.de no exterior não goza 
da mesma regalia. E muito menos sociedade estrangeira, sediada 
no eXterior, muito embora subScreva capital de sociedade organi
zada no Brasil. 

Vê-se, assim, que as sociedades J.n.stítuídas no Brasil pelos 
grupos económicos estrangeiros são_ bras~leiras apenas no nome. 
Eles se aproveitam da redagão defeituosa do § 1,0 do art. 163 para 
burlar a intenção clara do legislador e o próprio espírito do texto 
constitucional. 

Daí porque este projeto, ao dar nova redação ao art. 15 do 
Código de M;ineração, procura fazer claro o ob-jetivo manifesto do 
texto constituc!onal, para tornar explicito que as sociedades orga
nizadas no Brasil, para aproveitamento das jazidas minerais, de
vem ter predominância nacional não só no capital como também 
na sua ct.i.reção. 

outra alteração pretendida é a do inciso IV, do art. 16. Exige 
a legislação atual que o pretendente à pesquisa prove a sua ido
neidade financeira. Normalmente os interessados exigem um ates
tado bancário dizendo que eles possuem recursos para cobrir o 
orçamento da pesqu."Lsa. 

Entendemos que isso não é suficiente. :E! que o próprio Código 
de Mineração exige que o pesquisador indenize o proprietário do 
solo ou o posseiro, conforme está escrito no -art. 27. Então, é 
evidente que o titular da pesquisa deve provar possuir os recursos 
necessários para cobrir tais despesas. 

Outra providência da proposição, relacionada com a idonei
dade financeira é a exigência que se procura inclu.ir na letra d, 
inC:so IV do art. 16, vedando que estabelecimentos bancários do 
mesmo grupo econômic_o atestem a idoneidade financeira. O que 
se quer é que a prova da idoneidade financeira .seja real -e ·não 
fictícia, como acontece atualmente em numerosos casos. EXige 
mais o projeto' que o atestado especifique com precisão e rigor os 
recursos ou disponibilidades do pretendente do alvará de pesquisa. 

O art. 22 do Código de _Mineração também _deverá sofr-er mo
dificação. Como se sabe, o alvará de pesquisa é-título pessoal, cuja 
~ransferência o Código somente aqmite em .ca.sos de h,.erança ou 
sucessão comercial. Isto se impõe porque ó titular da pesquisa 

recebe de graça riquezas enonnes para explorar. Pois bem, está 
se generalizando a especulação em torno das jazidas. O tltular da 
pesquisa o_btém o alvarã mas não inicia a exploração das minas. 
Vende-o, como se _fosse propriedade sua. Recentemente, houve um 
caso de grande reperCussão. O amen.cano dono da J-ary, titular 
de um alvará de pesquisa relativo a importante jazida de bau
xita, minério da mai.s alta importância para o desenvolvimento do 
país, estava negociando o alvará com uma outra firma americana, 
por centenas de milhões de dollars. Quer dizer, um estrangeiro 
obtém o alvará e vende a mina, propriedade distinta do solo, co
mo se sua fosse! O projeto faz remissão ao novo texto proposto 
para -o art. 15, de tal sorte que o possível adquirente .s~ia brasi
leiro ou soci.edade com maioria de capital e administração nacio
nais, estipulando, no § 1.0, que o cedente do alvará de pesquisa 
só poderá cobrar o valor dos serviços de pesquisa efetivamente 
realizados, vedada Qualquer especulação, que é definida como ilí
cito penal ( § 2.0). 

Outra inoV'ação que se pretende, também com o intuito de se 
ev.ltar burla à lei, é quanto ao limite do número de autorizações 
evitar burla à lei é quanto ao limite do número de autorizações 
ções de pesquisa da mesma substância mineral para cada pessoa, 
natural ou jurídica. e de cinqüenta (150) da mesma classe. Que 
fazem os grandes grupos econômlcos? Simplesmente isto: organi
zam dezenas de sociedades fantasmas, com os mesmos sócios e as 
mesmas pessoas e cada qual requer cinco alvará da mesma subs
tância e até cingüenta da mesma classe. Tal eXPed!ente consti
tui ou não burla á lei? 

'É claro que é burla e fraude escandalosa, que cumpre ao le
gislador cortar pela t:aiz. l1: o que faz a redação proposta para o 
art. 26. 

Esperamos ter demonstrado o alcance do projeto e seus ele
vados objetivos que visam defender os recursos mineraiS do país. 
Nlnguém 1ignora o que .se passa atualmente, em virtude da explo
ração clandestina dessas riquezas, inclusive no que se refere ao 
contrabando. Durante séculos, desde o periodo colonial tem ha
vido saque das riquezas minerais do Brasil. EntendenÍos que o 
Congresso Nacional nãlo seria respon;sf.ly'"'el. se não tomasse as 
providências ao seu alcance para pôr tim à exploração predatória 
desses recursos, que não são renováveis. 

Esta a meta principal deste projeto. 

Sala das Sessões, 12 de março de 1981.- Lázaro Barboza. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O AUTOR DO PROJETO 
EM SUA JUSTIFICAÇíLO 

OON'I'RATO SOCIAL DA I'l'APUA - MINJ!JRIOO LTDA. 

Ficha Cadastro 

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados: 

I. PROMISA - Mineração ~ Prospecçõe.s Minerais S/ A, so
ciedade anônima, com sede na Cid1>de do Rio de Janeiro, Estado 
da Guanab~ra, na Rua da Candelária, €-:J - 10.0 andar, inscrita no 
.CGC/MF sob o n.o 34 .1~6.6·52, com seus a tos constitutivos arquiva
dos na Junta Oomercial do Estado da Guanabara sob o n.O 4l.Q.99, 
por despacho de 4 de fevereiro de 1971, neste ato representada por 
seus Dcretores John EJ:is Williams e Wllford Wesley Lynn Jr. 

2. José Carlos do Amaral Ga!lotti Kehrig, brasileiro, natural 
da Guanabara, casado, advogado, portador da carteira de iden
tidade do IFP n.• 1'.914.910, CPF n.• 219.028.877, residente e do
micilado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guana-bara, na 
Rua General Dionísio, 60 - ap. 5{)3. 

3. BRASNAC- Participações e Investimentos Ltda., socieda
de por quotas de re.spon.saóilidade limitada, com sede na cidade do 
Rio de Janeiro, Estade> da Guanabara, na rua da Candelaria, 60 -
10.o andar, inscrita no CGiC/MF sob o n.o 34.268.326, cujo contrato 
social foi arquivado na Junta Comercial do Estado da Guanabarar 
sob o n.0 23.'583. por despacho de 23 de setembro de 1971, e al
terações arquivadas na mesma J'unta sob os n.os 51.094 e 57.425, por 
despacho de 9 de março de 1972 e 5 de outubvo de 1972, respecti
vame•nte, neste ato representada por seu .sócio-gerente, Organização 
e Empreendimentos Gerais S/ A, sediada no endereço acima, com 
seus atos constitutivos arquivados no Departamento Nacional do 
Registro do Comércio sob o número 103.188, por despacho de 6 de 
dezembro de 1963, inscrita no CGC/MF sob o n.o 00.2·54.2r93/00>l, e 
esta por seus Diretores Roberto~ Paulo Cezar de Andrade e Alee Tho
mas COuslns, têm entre sl acordada a constituição de uma Socieda
de por quotas ,;e responsabilidade limitada, sob a denominação de 
ItaJ)uã - Minérios Ltda., que se regerá pe~as seguintes cláusulas e 
condições: 

Cláusula _1. A Sociedade girará sob a denominação de. Itapu3. 
- Minérios Ltda. 

Cláusula 2. A Sociedade terá sede e foro na cidade do Rio de 
Janeiro, Estado da Guanabara, pod,endo, criar, a critéri-o dos só-
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cios quotistas, filiais, escritórios e representações em qualquer lo
calidade do País ou do e.xterior. 

Cláusula 3. A S;;iedade tem por objeto a pesquisa, prospec
ção e lavra de jazidas minerais no terrj.tório nacional. 

Cláusula 4. O prazo de duração da SOci,edade é indetermina-
do. 

Cláusula 5. o capital social é de Cr$ 12.000,00 (doze mil.cru
zeiros)-, totalmente integra:izado em moeQ.a corrente do PaiS, e 
representado por 12.000 (doze mil) quotas no valor de Cr$ 1,00 
(um cruzeiro) cada uma, assim distribuído entre os sócios: 

a) PROMISA - Mineração e Prospecções Minerais S/A, pos
sui 1. 990 Cmil novecentos e noventa) quo4Ls no valor_ total de 
Cr$ 1.990.00 (mil novecentos e noventa cruzeiros); 

b) José Carlos do Amaral Ga!lottl Kehrig, possui lO (dez) 
quotas no valor total de Cr$ 10,00 (dez cruzeiros); 

c) BRASNAC - Participações _e Investlnientos Ltda.,_ possui 
10.000 (dez mil) q,wtas no valor tgtal de Cr$ 10.000,00 Cdez miil! 
cruzeiros). 

§ 1.o A responsabilidade dos sócios é limitada à totalidade do 
capital social, nos termos do art. 2.0 , in fine, do Decreto n.0 3. 708, 
de 10-1-ln9. 

§ 2.0 --Para o fim das deliberações de sócios, referidas no pre
sente contrato, cada quota dará direito a um voto~ 

Cláusula 6. A administração e gerência da Sociedade caberá 
ao quoti.sta PROMISA - Mineração e Prospecções Minerais S/ A, 
através de seus representantes legais, permitida a delegação de 
poderes. A_ remuneração anual do sócio-gerente será fixada por 
decisão entre_ os quotistas e levado à conta de despesas gerais. 

Parágrafo único O sócio-gerente não prestará nenhuma cau
ção para o exercício do cargo. 

Cláusula 7. Caberá ao sócio-gerente~ Ou aos seus delegados 
ou procuradores por ele nomeados, a representação e prática de 
todo e qualquer ato necessário ou conveniente ao funcion!lmento 
da Sociedade, a assunção de quaisquer obrigações e a assinatura 
de quaisquer documentos, podendo inclusive, adquirir, alienar, hi
potecar, penhorar ou, de qualquer forma, onerar bens móveis e 
imóveis da SOciedade; renunciar direitos, transigir e acordar; con
ceder avais, endossos e fianças e bem as.sim praticar outros atos 
de igual natureza. 

Parágrafo único. As delegações de podefes.dO sóc_io-:gerente e 
bem assim as procurações outorgadas pela Sociedade, além de 
menc:onarem expressamente os poderes delegados ou conferidos, 
deverão, com exceção das procurações para fins judiciais, conter 
um prazo de validade. 

Cláusula 8. O exercício social terá inicio em_l.0 de ja:riei:fó e 
terminará em 31 de dezembro de cada ano. A seu término, será) 
levantado o balanço geral e a respectiva demonstração .da oonta 
de lueros e perdas. •'. 

Cláusula 9. Os lucros líquidos anualmente obtidos terão a . 
aplicação que for determinada pelos sócios quotistas. 

Cláusula 10. Jllm caso de llquldação ou dissolução da S_ocie
dade será liquidante o sócio quotista BRASNAC Participaçoes e 
Inv&timentos Ltda., devendo os sócios determin~r o modo de li
quidação. 

Cláusula. 11. A retirada, extinção, morte, insolvência, inter
dição, exclusão, ou falência de qualquer do.s sócios não dissolv~rá a. 
Sociedade que prosseguirá com os remanescentes, a menos que 
estes, de Comum acordo, resolva:m liquidá-la. Os haveres do_ .sócio 
retirante extinto morto, insolvente, interdito, excluído ou falido, 
serão cal'culados éom base no último balanço geral levantado p-ela 
Soci-edade, e serão pagos a seus sucessores, no prazo de seis meses 
contados -do evento. 

Cláusula 12. O presente contrato soci_al poderá ser livremente 
al+erado, a qualquer tempo pelo voto da maioria, sendo lícita a 
exclusão d-e qualquer _dos sóci·os e a transformação da So:ciedade em 
anôn:lma, também pelo voto majoritário. 

Cláusula 13. Para todas as que.stões oriundas deste c-ontrÇtto, 
fica, d·esde já, eleito o foro desta cidade, com exclusão de qualquer 
outro. 

.E, por estarem· assim justos e contratados, assinam ·O presente 
instrumento em seis vias de igual teor, com _as duas testemunhas 
a·baix-o, a tudo presentes. 

R'o de ;Janeiro, 10 de ~tembro de 197.3. ~ PROMISA - Mine
raçãno-e-Prospecções Minerais 8/A.- José C~rlo_s __ çlo Amaral Gal
lotti Kehrig. - BRASNkC - Participações e Investimentos Ltda. 

l.a Alteração do Contrato Social 

BRASNAC - Participações e Investimentos Ltda. 

~ Pelo preserite ins~r-um-ento parti~ular, os abaixo assinados: 

a) Organizaçã-o e Empreendimentos Gerais S/ A, sociedade 
anónima brasileira com seus atos constitutivos arquivados na 
Junta COmercial do Estado da Guanabara s01b o n.o 103 .. 188, em 
6-12..;1963, C·llm sede à Av. Rio· Branco n.0 123 - 7.o andar, nesta 
capital, representada por seus Diretor;es -"infra-assinados; 

b) Bra.Zilian Light Limited, sociedade comercial canadense. 
com~ sede em -2.5, King Street West, Toronto, Província de On~ário, 
representada por seu bastante procurador infra-assinado; -e 

c) BRASCAN Limited, sociedade comercial canadense, com 
sede em 25, King· Street West Toronto, Província de .Ontário, re
presentada por seu bastante procurador intra-assinado, .sócios
quotistas de BRASNAC - Participações e Investimentos Ltda., so
ciedade brasileira por quotas de responsabilidade limitada; com 
sede à- Av. Rio_ Branco, 123 ..,.,.,._ 7.0 an-dar, nesta cidade, OGC n.0 

_34,268.326/0(}1, e com seus atos,_sociais arquivados na Junta Co
mercial do Estado da Guanabara, sob o n.O 23.583, em 28 de se.;; 
tembro de 1971, resolve·m, oomo de fato resolvido têm, de cromum 
acórdo e na m-elhor forma de direito, procederem a alteração do 
Contrato Social, conforme as cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula. l.a •Brazilian Llght Limited, sócio-quoti.sta acima 
qualificado, na melhor forma de dir-eito, retira-se da sociedade, 
-cedendo e transferindo sua quota representativa do capital social 
totalmente integralizada, no valor de Cr$ 262.894.473,00 (duzentos 
e sessenta e dois milhões, oitocentos e noventa e quatro mil e qua
trocentos e setenta e três cruzeiros), de que é proprietário e legí
timo possuidor ao sócio-quotista BRASOAN Ltda., também já qua
lificado, pelo valor já recebido de Cr$ 262.894.473,00 (duzentos e 
sessenta e dois milhões, oitocentos e noventa e quatro mil e qua
tr..::centos e setenta e três cruzeiros), livre e desembaraçada de 
quaisquer ânus, assim como os direitos e obrigações a ele inerentes. 

Cláusula 2.a O capital da soC:.edade no valor de ....... •'•. 
Ct$ 295.000.000",00 (duzentos e noventa e cinco milhões de cru
zeiros), permanece inalterado passando a ser distribuído entre seus 
sócios de acordo com a nova cláusula s.a do Contrato Social cuja 
re.dação é a seguinte: 

"Cláusula s.a O capital da so-ciedade é de ....... . 
Cr$ 295.000.000,00 (duzentos e noventa e cinco milhões de 
cruzeiros), assim distribuídos entre os sócios: 

a) Organização e Empreendimentos Gerais S/ A, possui 1 C uma) 
quota no valor total de Cr$ 118.002,00 (cento e dezoito mil e dois· 
cruzeiros) ; 

b) BRASCAN Ltda .. possui 1 Cuma) quota no valor total de 
Cr$ 294.881.998,00 (duzentos e noventa e quatro mi":hões, oitocen
tos e oitenta e um mil, novecentos e noventa e oito cruzeiros). 

§ 1.0 A respons.,billdade dos sócios é limitada à totalidade do 
capital social. 

§ 2.0 Para·o fim das deliberações de sócios referidas no pre
sente contrato, o voto de cada sócio é tomado na proporção em 
que participa do capital social." 

Cláusula 3.a Fica também alterada a cláusuia s.a do Contrato 
Social para que passe a vigorar com a seguinte redação: 

1'Cláusula 3.a A sociedade tem por objetivo a organi
zação e reorganização de empresas, inclusive industriais, 
agropecuárias e f~nanceiras, e a participação societária 
quando conveniente aos interesses sociais, em outras so~ 
ciedades.'' 

Parágrafo Unico. A sociedade poderá r-ealizar e desenvolver 
projetas agropecuários no território naciona·~. mediante a utiliza
r-ão de mão-de-obra técnica e especializada. 

Cláusula 4.a. As partes do Contrato Social não modificadas 
pelo presente ato pe-rmatrec·em: ·em vigor. 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente 
instrumento em 3_ (três) vias de igual teor e para um só fim, na 
presença das testemunhas abaixo assinadas e a tudo presentes. 

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1971. - Organização e Em
&,~~~~~~~.;.ais S/A- p.p. Brazilian Light Limited- p.p. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Os projetos lidos serão 
publicados e remetidos às comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Pasarinho)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores sobre a Mensagem n• 239, de 1980 (N• 450/80, na 
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origem), de 30 de outubro do corrente ano, pela qual o Senhor Pre
sidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do 
Senhor Ayrton Gonzalez Gil Oieguez, Embaixador do Brasil junto 
à República do Zaire, para, cumulativamente, exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República Popular do Congo. 

Item 2: 
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re

lações Exteriores sobre a Mensagem n• 305/80 (n• 533/80, na ori
gem), de 19 de novembro de 1980, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Amaury Bier, Embaixador do Brasil junto à República de Trinidad 
c Tobago, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador 
do Brasil em Santa Lúcia. 

Item 3: 
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re

lações Exteriores sobre a Mensagem n• 306, de 1980 (n• 537/80, na 
origem), de 19 de novembro do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Amaury Bier, Embaixador do Brasil junto à República 
de Trinidad e Tobago, para cumulativamente, exercer a função de 
Embaixador do Brasil em São Vicente e Granadinas. 

As matérias constantes da pauta da presente sessão, nos termos da aünea 
uh" do art. 402 do Regimento Interno, deverão ser apreciadas em sessão se
creta. 

Solicito aos Srs. funcionários as providências necessárias a fim de que 
seja respeitado o dispositivo regimental. 

(A sessão torna-se secreta às 18, horas e 35 minutos. voltando a 
ser pública às 18 horas e 50 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadoress Orestes 
Quêrcia e Franco Montoro enviaram à Mesa projetes cuja tramitação, de 
acordo com o disposto no art. 259, III, a, 3, do Regimento Interno, deve ter 
início na Hora do Expediente. 

As proposições serão iniciadas na próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nada mais havendo que 
tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a ordinária de ama
nhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 556, de 1980, do Senador 
João Calmon, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
pronunciamento feito- no Instituto dos Advogados do Brasil, pelO Consultor
Geral da República, doutor Clovis Ramalhete, agradecendo a medalha Tei
xeira de Freitas, que lhe foi conferida. 

2 

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 6, de 1981, do Senador 
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
artigo intitulado "Reação do Nordeste", publicado no Correio Braziliense, 
edição de 8 de março de 1981, de autoria do jornalista Lustosa da Costa. 

3 
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 207, de 

1979, do Senador Jorge Kalumc, que autoriza o Ministério da Educação e 
Cultura, através do Conselho Federal de Educação, a incluir, nos currículos 
dos estabelecimentos de ensino de I~ e 2~ graus e superior, estudo sobre as vi
das do Coronel José Plácido de Castro c do Marechal-do-Ar Eduardo Go
mes, tendo. 

PARECERES, sob n•s 866 e 867, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 
mêrito, contrário, coni voto vencido, em separado, do Senador Aderbal Jure
ma; e 

- de Educação e Cultura, favorável. 

4 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 364, de 
1979, do Senador Lomanto Júnior, que institui o ••nia Nacional do Psicólo
go". tendo 

PARECERES, sob n•s 855 e 856, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 

- de Educação e Cultura, favorâvel. 

5 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n~ S, de 1980, 
do Senador Nelson Carneiro, que altera a redação do artigo }9 da Lei n9 
5.527, de 8 de novembro de 1968, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.039 e 1.040, de 1980, das Comissões: 

- de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, ~ 
no mêrito, favorável; 

- de Legislação Social, favorável. 

6 

MATiiRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n• 110, de 1980, do Senador Itamar Franco, 
que dispõe sobre a escolha a registro, pelos partidos com registro provisório, 
de candidatos às eleições de 15 de novembro de 1980 e dá outras provid&n-. 
cias. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 54 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DINARTE MA
RIZ NA SESSÃO DE ll-3-8/ E Q.r/E, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. DINAR TE MARIZ (PDS- RN. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) -_Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Trago, mais uma vez, a esta tribuna uma notícia tão debatida, o proble
ma da seca no Nordeste. Talvez dentre todos os Estados do Nordeste o mais 
prejudicado pela estiagem, sem nenhuma dúvida, seja o Rio Grande do Nor
te. Embora sua população seja realmente pacata, ela está sendo atendida pelo 
Plano de Emergência e aguardando os resultados que nós nordestinos aguar
damos sempre, a passagem do equinócio, dia 22, sempre com influência no 
clima, modificando o estado de estiagem em que se encontra o Nordeste. 

Porém, a situação do Rio Grande do Norte é única em todo o Nordeste, 
onde não tivemos chuva sequer para a plantação. Chegamos a receber, por 
exemplo, do Ce3.râ, caminhões de feijão da safra deste ano. Chegamos a ter 
notícias de que quanto ao Piauí também alguma coisa tem havido. A recla
mação maiOr ê por falta d'água, o que ocorre também no meu Estado. 

Mas, quero daqui dizer aos meus nobres colegas da região do Nordeste 
que não sou só cu quem esteja fazendo um trabalho para uma solução entre; 
nós da Bancada do Nordeste, de todos os partidos, e o Executivo. 

Estive hoje longamente com o Ministro Delfim Netto e encontrei nele a 
maior boa vontade para que nós fizêssemos um estudo de comum acordo 
com o Executivo, para chegarmos a soluções, independente da hora que esta
mos vivendo, e que se impõe uma assistência à população carente tanto d'â
gua quanto 'de alimentos. Essa notícia eu a trago, não autorizada pelo Minis
tro, mas como um alento, uma esperança a mais para que nós do Nordeste 
nos unanlos em torno da solução do problema. Porque o que acontece é que 
sempre que hã uma seca no Nordeste é que vem a calamidade e vem a assis
tência. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Permite-me um aparte, nobre Se
nador? 

O SR. DINARTE MARIZ (PDS - RN) - Desde o lmpêrio atê hoje 
nunca faltou assistência nessas horas trágicas para o Nordeste. Mas, após a 
primeira chuva, nunca mais se fala no Nordeste. Então, o que nós precisamos 
é apresentar uma emenda constitucional discriminando recursos para a nossa 
região. Tenho a certeza de que os nossos colegas das outras regiões serão 
sensíveis ao nosso apelo e trarão a sua solidariedade, de acordo com o esboço 
que tenho com o qual todos estaríamos de acordo, para aprovar e concretizar 
esta idêia. 

Com muito prazer, ouço o Senador Bernardino Viana. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Senador Dinarte Mariz, nesta 
hora em que V. Ex• traz à consideração do Senado Federal os efeitos que a es
tiagem estâ provocando no seu Estado, que V. Ex• muito ama e muito defen
de aqui neste Parlamento, eu queria salientar o esforço governamental no 
sentido de conter não só os efeitos da estiagem como tambêm outros riscos, 
como a lagarta, etc. Tanto assim que O Governo Federal criou o PROAGRO. 
O PROAGRO, desde que a lavoura seja danificada, ou desde que a lavoura 
seja trabalhada pelo pequeno produtor, a sua produção estâ garantida, pelo 
menos em 80% para os grandes produtores e em I 00% para os pequenos pro
dutores. A luta que o Governo vem enfrentando, desde há muitos anos no 
Nordeste brasileiro, não se pOde de maneira nenhuma ser omitida, pelos açu
des que construiu durante muito tempo, pelas outras aguadas, pelos poços tu-
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bulares, pelas irrigações que tem feito de acordo com os recursos técnic?s, 
vínculos materiais, recursos financeiros e, agora, com os programas oficiais, 
não só na área de custeio mas, também, na ârea de investimento. E, no entan
to, a Oposição tem feito algumas críticas ao GOvefno por importar determi· 
nados produtos, afirmando que é uma vergonha nacional o Brasil importar 
feijão, importar arroz. Mas nós_ só poderíamos fazer essa crítica com firmeza 
se nós fizéssemos um balanço "geral na agricultura e verificássemos quantos 
quilos de soja nós conseguimos exportar, quantas sacas' de café nós consegui
mos aumentar de uma safra para outra, quantas sacas de açúcar também nós· 
conseguimos elevar de um ano para outro. E que também os hectares, que 
inicialmente, antes de ser programado o plano de cultivo de cana para a pro
dução de álcool, também fossem levados em conta, para que se pudesse fazer 
uma crítica abalizada, a fim de que nós a recebêssemos com toda gratidão e 
como um reconhecimento da Oposição ao que o Governo vem fazendo. 
Aproveitando esta oportunidade e agradecendo a V. Ext-, espero que quando 
se trouxer para o Senado, para o Congresso, essas criticas, que se traga um 
balanço geral da agricultura para se saber realmente se houve ou não déficit e 
se houve descaso do Governo. Obrigado. 

O SR. DINAR TE MARIZ (PDS- RN)- Agradeço a V. Ex• Agora, 
há pontos, realmente, que merecem críticas. Por exemplo, a maneira de se 
executar determinados projetes, determinado~ programas~ como o PROA
ORO, que V. EXf citou. Sou agricultor. No ano passado nós plantamos, pa
gamos 1% e o banco era responsável por 100% da perda. Este ano passamos a 
pagar 3% o os bancos diminuíram sua responsabilidade para 70%. Não tem 
nenhuma explicação. Isto eu fiz ver, em carta, ao Presidente da República. 
Em muitas ocasiões a crítiéa melhor é aquela que se faz diretamente às autori
dades, que, quase sempre, ignoram a situação. 

Em relação ao PROAGRO, realmente, é wn ponto que acho que estâ er
rado, estâ mal conduzido. Nós pagávamos I% o o ~anco era responsável por 
100%. Agora, passamos a pagar 3% e o banco se responsabiliza apenas por 
70%. . 

Aqueles que tiveram suas lavouras_ totaJ~ente prejudicadas o ano passa
do estão nesse nível, nessa responsabilidade de pagamento. Aqueles que não 
se beneficiaram do PROAGRO, o ano passado, quer dizer, não plantaram, 
\que vão plantar este ano, só pagam 1%. :E: uma coisa absurda, absolutamente 
absurda e isso eu fiz ver em carta ao Presidente da Rep~blica. N~o tem ne
nhuma explicação. 

O Sr. Bernardino Viana(PDS- PI)- Neste aspecto V. Ex• tem razão. 

O SR. DINARTE MARIZ (PDS - RN) - Obrigado a V. Ex• 
Agora, quanto ao mais, não. Ninguém pode _atirar pedras. Este Qover. 

no, quero repetir, foi o Governo -que jâ deu maior assistência ao Nordeste. 
Nunca houve um governo, numa seca, que despendesse maior soma em be
neficio do povo nordestino do que o atual. ~só lançarmos as vistas às estatís
ticas e verificar se eu estou exagerando. Desafio a qualquer um do Senado, da 
Câmara ou de qualquer atividade privada a fazer uma crítica nesse setor ao 
Governo Figueiredo. 

O que acontece é o que vem acontecendo secularmente; nós somos assis
tidos durante a seca mas no dia em que cai a primeira chuva, não se fala mais 
no Nordeste. Esse é o nosso crime. 

Ao invés da parte assistencial, devemos caminhar para as soluções; é é
poca de pleitear soluções dentro da assistência lógica que o Presidente está 
dando aos nordestinos. 

O Sr. Humberto J,.ucena (PMDB- PB)- Permite V. Ex• um aparto? 

O SR. DINAR TE MARIZ (PDS - RN) - Comprazer. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- V. Ex• falou há pouco numa 
proposta de emenda constitucional discriminando verbas a favor do Nordes
te, no que conta totalmente com a nossa solidariedade. Agora, eu gostaria de 
saber se V. Ex• jã tem o sinal verde do Palácio do Planalto, do Ministro do 
Planejamento, do Presidente da República, porque sem is_so nós estaremos 
malhando em ferro frio. No ano passado, não sei se V. Ext- se lembra, tive 
uma emenda mais ou menos desta natureza, vinculando 5% da receita para 
custeio de projetas exclusivamente ~e irrigação, o Deputado Iranildo Pereira, 
do Cearâ, apresentou uma outrã proposta de emenda mais ou menos semc- · 
lhante, e todas as duas foram para o arquivo, Sem que houvesse o menor inte
resse por parte do Plenário do Congresso Nacional. A_ssim_ sendo, ?Pelaria a 
V. Ext-, Senador que apóia o GovCrno nesta Casa, para que V. EXt- antes, ou 
ao colher as nossas assinaturas, já trouxesse a decisão do Governo, no_ sentido 
de acatar inteiramente esta idéia que ê das melhores e merece o nosso apoio. 

O SR. DINAR TE MARIZ (PDS- RN)- Meu nobre colega Humber
to Lucena, V. Ext- sabe que não tenho o poder de redigir e apresentar uma 
emenda representativa do Poder Executivo. Existem lideranças nesta Casa, 

que poderão ser os porta~vozes do Governo._Mas o que eu posso dizer a V. 
Ex'" é que, nos entendimentos que tive com o Ministro Delfim Netto, encon
trei a maior boa vontade. 

Discordo de V. Ex• quando diz que devo trazer uma emenda. Não. O 
que deve haver é uma convocação de todos os partidos que estejam vincula
dos ao Nordeste, de todos nós representantes do Nordeste, para debatermos 
o assunto, e já, nesta hora, talvez com a presença do Executivo. O que desejo. 
principalmente nesta altura da vida, é ver o nosso N ardeste enriquecido não 
com esse dinheiro que se dâ de imediato, mas com a esperança de no futuro 
termos solução para os nossos problemas. Esse é o meu ponto de vista. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) - Estou de acordo com e!e, 
nobre Senador. Também acho fundamental o que falei, porque sabe V Ext
que sem a chancela do Poder Executivo, pelo menos no atual Congressc., on
de, apesar de precãrio, o Governo tem urna- certa maioria, nós não consegui
remos apoiar nenhuma proposta de emenda constitucional. ,..., 

O SR. DINAR TE MARIZ (PDS- RN)- Mas não se trata de apoiar, 
trata-se de estudar o assunto todos nós, indistintamente. O essencial é que 
quando se discutir o assunto cada um esqueça a Sua legenda partidãria, que a 
legenda passe a ser o Nordeste do Brasil. 

o- Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) - Ainda ontem eu dizia aqui 
que esses problemas tinham que ser tratados acima dos partidos. Evidente
mente, para que marchemos para uma iniciativa dessa natureza devemos es
tar convictos de que a idéia vai ser afinal vitoriosa. E é por isso que convoco o 
prestígio de V. Ext- junto ao Governo Federal em favor do Nordeste, porque 
eu sei que ninguém mais do que V. Ex• desfruta de alto prestígio junto ao Pa
lácio do Planalto. Seria uma injustiça se o Governo não desse a V. Ext- a con
sideração que merece. 

O SR. DINAR TE MARIZ (PDS - RN) - Esse pretígio que V. Ex• 
atribui a minha pessoa não existe, mas existe a boa vontade, sempre que ne
cessário, de me dirigir às autoridades mais à mão para servir a nossa região. 

Sr. Presidente, peço permissão a V. Ext- para ouvir o aparte do eminente 
colega Luiz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS - AL) - Muito obrigado, distinto colega. 
Ao relembrar palavras do ex-Presidente Médici, o que farei a seguir, não me 
move nenhum propósito" de desapreço, de menoscabo à pessoa daquele ilustre 
ex-Presidente. Ao Presidente Médici eu atribuo o mérito de ter sido, no qua
dro da Revolução, o melhor regente de orquestra ministerial. Do Presidente 
Médici pode-se dizer o que se dizia do Presidente Rodrigues Alves. Os Minis
tros de Rodrigues Alves faziam tudo o que queriam, menos o que Rodrigues 

·Alves não queria. Assim também os ministros do Presidente Médici. Mas, 
voltando, na seca de 1972, quando o Presidente Mêdici visitou a nossa região 
nordestin~. ele ficou de tal modo comovido que as lâgrimas lhe saltaram dos 
olhos, e com voz embargada disse: ' 6Garanto .. Jhes que isso não se repetirá'', E 
o quadro se repetiu. Pergunto ao eminente colega: e quantas vezes mais se re
petirá? Quantos anos levará o nosso Nordeste à mercê da seca? Um ano, um 
lustre, quantas décadas? 

O SR. DINARTE MARIZ (PDS- RN)- Muito obrigado a V. Ex• 
Lembro-me muito bem da época do Presidente Médici, quando ele teve 

aquela frase em Recife: "O Brasil mudou e o Nordeste mudarâ também". 
Naquela época, tive a oportunidade de dizer que quando houvesse uma 

seca, os efeitos seriam ainda maiores, pelo aumento da população. 
Meus caros colegas, desemprego em massa é crise em qualquer pais do 

mundo, por mais rico que seja! E o fenômeno da seca é isto, é desemprego em 
massa, serâ sempre uma crise. 

Agora, o que eu proponho, o que eu defendo é que se crie condições para 
abrigar melhor aquela gente, condições econômicas para uma resistência 
maior na êpoca das secas. 

As secas serão eternas e com elas as crises - não tenho dúvida. Precisá
mos estruturar o Nordeste para que o povo sofra menos. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB -CE) - V. Ex• me permite, nobre Se
nador D1narte Mariz? 

O SR. DINAR TE MARIZ (PDS- RN)- Com muito prazer, depen· 
dendo da Presidência. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Serei râpido, Sr. Presidente. 
Nobre Senador Dinarte Mariz, desejo realmente me solidarizar com a idéia 
de V. Ex•, no sentido de que conjuguemos esforços, aprofundando estudos 
com vistas a oferecer sOcorro ao Nordeste brasileiro, não apenas nessa fase 
crucial da adversidade climâtica, como também buscando soluções definiti· 
vas para aquela área do território brasileiro. E destacaria, dentre essas inicia

. tivas, aquela com realce de alteração constituciOnal e lembraria tambêm que, 
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através da lei ordinária, poderíamos começar logo obtendo o restabelecimen
to daquele percentual dos incentivos fiscais, pois sabe V. Ex' que em 1962 
eram da ordem de 100%, destinados à SUDENE, e que neste momento che
gam apenas a pouco menos de 20%. Ao lado do trabalho de reformulação 
constitucional, de mais amplitude, indiscutivelmente, poderiamos também 
desdobrar em proposições alterando a legislação ordinária e restituindo ao 
Nordeste aquilo que criminosamente-de lá foi retirado, através de projetes su
cessivos acolhidos pelo Congresso Nacional. 

O SR. DINARTE MARIZ (PDS- RN)- Agradeço o aparte de V. 
Ex•, mas V. Ex• está esquecido, parece-me, de que não temos poderes de ini
ciativa para votar despesas. Qualquer projeto que importe ·em despesas -
parece-me - a iniciativa é do Executivo. Não sei se estou enganado. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE) -Nobre Senador, tratando-se 
de emenda constitucional, não hã vedação. 

O SR. DINAR TE MARIZ (PDS- RN)- V. Ex• estã propondo um ... 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- ... um aprofundamento de es
tudos, através da legislação ordinária, e aí caracterizar-se-ia a iniciativa do 
ExecutiVo. Em função dos nossos estudos, o Executivo proporia, então, ores
tabelecimento do percentual dos incentivos fiscais. 

O SR. DINAR TE MARIZ (PDS- RN)- Estâ perfeita a idêia de V. 
Ex• Podia ser feito até pOr um decreto. 

- Obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância. Encerro as minhas palavras, 
na convicção de que nós do Nordeste, desta vez, iremo-nos unir, independen
te de legendas partidárias, pensando em servir mais à nossa região. (Muito 
bem! Palmas.) 

ATA DE COMISSÃO 

COMISSÃO DE AGRICULTURA 

8• REUNIÃO, REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 1980. 

Às dez horas do dia vinte e quatro de setembro do ano de mil novecentos 
e oitenta, na Sala Ruy Barbosa, presentes os Senhores Senadores Evelãsio 
Vieira .....:.. Presidente, Affonso Catn-argo,- José Richa, Leite Chaves, Mendes 
Canale, Evandro Carreira, Paulo Brossard, Passos Porto c o Doutor Glauco 
Olinger, Presidente da EMBRA TER, reúne-se a Comissão de Agricultura. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Benedito Canellas, Pedro Pedrossian e JOsê Lins. 

É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que ê dada como 
aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente conceQ.e a palavra ao Senhor Doutor 
Glauco Olinger, Presidente da EMBRATER, que apresenta uma exposição 
sobre as atividades daquela instituição. 

Após a palestra, passa-se aos debates, deles participando todos os Se
nhores Senadores presentes. 

Finalizando, o Senhor Presidente agradece a colaboração do ilustre de
poente, assim como a presenÇa dos Senhores Senadores, determinando, em 
seguida, que as notas taquigrâficas, tão logo decifradas, sejam publicadas, em 
anexo a esta ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e~ para conStar, eu, 
Sergio da Fonseca Braga, Assistente da Comissão, lavrei a preseilte Ata, que, 
lida e aprovada serâ assinada pelo Senhor Presidente. 

ANEXO À ATA DA 8•REUNIÃO DA COMISSÃO DE AGRI
CULTURA DO SENADO FEDERAL, REALIZADA EM 24 DE 
SETEMBRO DE 1980, DESTINADA A OUVIR A PALESTRA, 
SEGUIDA DE DEBATES, DO SENHOR DOUTOR GLAUCO 
OLINGER, PRESIDENTE DA EMBRATER, QUE SE PUBLICA 
COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESIDEN
TE. 

REUNIÃO. 

PRESIDENTE: SENADOR EVELÃSIO VIEIRA 
VICE-PRESIDENTE: SENADOR LEITE CHAVES 
INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÃFICO DA 

O SR. PRESIDENTE (Evelâsio Vieira) - Declaro abertos os nossos 
trabalhos. O Brasil é um país que tem uma dimensão continental, tem uma 
vocação agrícola, o Brasil tem condições para ser um dos maiores celeiros 
agrícolas do mundo. Entretanto, o nosso País vive periodicamente importan
do arroz, importando leite, importando alho, importando cebola, feijão, pe
sando na balança comercial com essas importações de cereais, leite. Um dos 
problemas da nossa produção agrícola reside, tambêm, na produtividade. A 
EMBRA TER tem a grande responsabilidade de atuação nessa ârea. 

A Comissão de Agricultura decidiu, por 'unanimidade de seus membros, 
convidar o Dr. Glauco Olinger, titular da EMBRA TER para vir à nossa Co
missão, para fazer uma exposição para estabelecer conosco um diálogo, para 
que a Comissão de Agricultura possa estar melhor informada, melhor orien
tada no cumprimento da sua missão nesta Casa. O Dr. Glauco Olinger, que é 
um dos mais gabaritados técnicos do Brasil comparece nesta oportunidade à 
nossa Comissão, e iniciará sua palestra para, posteriormente, ficar à dispo
sição dos membros desta Comissão para as indagações que os companheiros, 
os colegas julgarem necessárias. 

Com prazer, com satisfação e muita honra, concedemos a palavra ao Dr. 
Glauco Olinger. 

O SR. GLAUCO Ol!NGER- A honra, Senador, ~nossa, e~ com mui
to prazer que nos encontramos aqui nesta caSa. - -

A agricultura, como atividade racional, poderíamos definir como uma 
atividade económica e social, decorrente de uma ação harmónica entre o ho
mem e a natureza. Acontece que até os nossos dias, a agricultura do homem 
civilizado tem encarado o solo como uma fonte de renda, quando, na verda
de, o solo é o melhor e o maior de todos os Capitais que o homem possui. 
Quem lida com capital, sabe que esse capital precisa ser mantido na sua inte
gridade e até precisa ser ampliado, precisa ser aumentado. Se considerarmos 
que o capital solo é representado fisicamente pela fertilidade natural, vamos 
chegar à conclusão de que temos comido esse capital, temos exaurido essa fer
tilidade natural, temos, então, reduzido continuamente o mais precioso de to
das os capitais que é o solo. 

O solo, então, nãO deve ser encai-ado como fonte de renda, e sim como 
capital, e esse capital representado pela sua fertilidade natural. Se queremos 
aumentar esse capital, temos que aumentar a produtivdade desse solo, a capa
cidade de tirarmos mais feijão, mais arroz, riiais carnes, por unidade de ârea. 
Mas não é bem isso que o agricultor pretende. O agricultor não pretende tirar 
mais feijão, mais arroz, por hectare. O agricultor pretende tirar mais cruzei
ros por hectare. Ele quer renda líquida e não temos tido como diretriz esse 
princípio, pririCiifãlniCrite- através dos nossos serviços que, até há bem pouco, 
realizavam pesqUisa ag'ropecuãria. A pesquisa no País e até na maior parte do 
mundo, ela sempre batalhou em cima da produtividade, sempre procurando 
fórmulas de_ corretivos, de fertilizantes, sementes que produzissem o máximo 
por unidade de área, mas sem considerar o mâximo de renda líquida por uni
dade de área. É assim que, hoje, como vou logo adiante demonstrar, o agri
cultor pode obter muito mais lucro por unidade de área e não tira, porque es
tá fazendo uma agricultura irraciOnal. E vamos querer mostrar que o crédito 
bem dirigido, ~om assistência técnica, é o melhor instrumento para se chegar 
a esse objetivo. 

Uma das grandes dificuldades que temos no Brasil de estabelecer uma 
polítiCa agrária, eStá na diversidade de Brasis que temos, quando se relaciona 
com o problema agrícola. Rapidamente, poderíamos, por exemplo, explicar, 
a Amazônia, como uma área típica da qual não conhecemos ainda que tipo 
de tecnologi~ -~ empregar naquela área com relação à agricultura. Temos al
guns resultados, e há pouco comentamos com o Senador Evelásio Vieira, que 
nos estão sendo fornecidos por uma empresa pfivada e que se refere a uma 
consorciação de gado com pastagem, de gado com _floresta, em que o pasto é 
plantado no_ meio do pi nus caribés, somente com essa planta, não deu com 
quimelina, não deu com eucalipto, possivelmente não dará com outras plan
tas. O pinus tem uma característica especial para permitir o crescimento de 
braquário medícula, de capim colonial, de cuio, no meio do próprio pinus em 
crescimento. Ali, nós assistimos o uso, o desfrute de uma cabeça por hectare 
de pasto formado no meio de uma floresta em crescimento. Nós sabemos que 
isto é praticamente o dobro da capacidade de suporte dos nossos pastos natu
rais, lã do Sul do País. Vi um-gado de excelente qualidade, produto do cruza
mento entre a raça Charoleza e a raça Nelore, a Zebuina, e vimos, na mesma 
propriedade, explorando aquelas várzeas úmidas o bllfalo. São sete mil ca
beças desse gado mestiço e seis mil cabeças de bubalins que ê o maior rebanho 
do Brasil, apresentando excelentes condições de crescimento, de sanidade, na
quela área. 

Essa tecnologia, viinos no Projeto Jari, que ê uma tecnologia que está 
sendo desenvolvida com técnicos estrangeiros c algun.;; nacionais, admitidos 
pela empresa que trabalham nesse Projeto Jari. Vimos, também, outro tipo de 
consorciação interessante ·no plantio da seringueira, consorciado com o fei
jão. Fic_ou aprovado, através de pesquisa, jâ então realizada pela EMBRA
PA, que-o PlantiO do fe1jão, o feijão- vigna, -conlo eles-chainani 1â, nO meiO da 
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fileira de seringueira em Crescimento, favorece o crescimento da seringueira e 
produz o feijão, que é um alimento básico para o Pafs. Mais do que isto, pou
co se conhece sobre as possibilidades da Amazônia, em termos de tecnologia. 
Está tudo por definir e o solo na Amazônia não é um só, como a topografia 
não é uma só. Basicamente se encontra um solo vermelho, de boa qualidade, 
no tocante à fertilidade, mas em geral, em terreno acidentado. J;: o que acon
tece com quase todos os solos provenientes desse diabâsico, basalto, que é o 
nosso caso do oeste do Paranâ, do leste de Santa Catarina, Colônia, do Rio 
Grande do Sul, são solos férteis mas, precisamente, quanto mais fértei.s, mais 
acidentados. Outro lato solo amarelo, mais pobre, também em terras ondula
das, e um terceiro tipo de solo franco areifoso, em que ê preciso muito cuida
do, principalmente nesse solo, com relação à exaustão que se pode produzir 
com a agricultura. Nesses três tipos de solo, o principal problema a ser en
frentado é o que se refere à erosão. São solos altamente sujeitos tanto à ero
são horizontal, e prinéipalmente quanto à erosão vertical, essa perculativa, a 
ãgua leva para o fundo da terra os elementos nutrientes. Já existem algumas 
amostras, por exemplo, na Colônia M_atapi do Amapã, em que derrubaram a 
floresta, plantaram mandioca, arroz, feijão, e em poucos anos, em menos de 
dez anos, voltamos àquela situação de cerrado pobre, numa área em que era 
floresta virgem. Portanto, naquela Colônia Matapi do Amapâ, tivemos um 
exemplo bom de como se pode degradar o solo da Amazônia, ·quando não se 
maneja adequadamente o solo. Não quero dizer com isto que a Amazônia 
não deva ser cultivada, mas ê: preciso definir muito claramente, com anteci
pação, as tecnologias capazes de manter o solo coberto o tempo todo, porque 
as grandes preclptações pluvioinê:tricas e mais a e~eváâa temperatura fazem 
com que a matéria orgânica seja destruída rapidamente, e matéria orgânica é 
fundamental para se manter a fertilidade do solo, como se pode ver, daqui a 
pouco, em outras âreas brasileiras. 

Uma outra questão que se precisa analisar muiti:>_bem, além dessa ques
tão geográfica é o nível cultural dos agricultores na área. O homem da Ama
zônia acostumado com o peixe e a farinha, não é muito fácil de ser trabalhado 
para que ele use tecnologia moderna. Então, as tecnologias têm que ser sua
ves, têm de entrar gradativamente até que se chegue a essas tecnologias sofis
ticadas. 

Uma outra ãrea importante que se pode comentar rapidamente é o Nor
deste. O problema de agricultura no Nordeste está diretamente vinculado à á
gua, e todas as soluções previstas até agora para? ~ardeste, inclusive, reali
zadas com base no grande açude, tem nos levado à conclusão de que o açude 
é grande, mas são muito poucos os que se servem do açude. Primeiro, o açude 
não tem resolvido o problema da irrigação no Nordeste. Segundo, a irrigação 
que vem sendo feita no Nordeste, com base na água trazida do açude, com 
projetas sofisticados d_e irrigação, custa mais de 200 mil cruzeiros por hectare, 
quando sistemas de irrigação com tecnologia suave, construção de sistema, 
construção de barreiro, pequenos açudes comunitários, açudes na proprieda
de rural, usando~se processos de irrigação simples, como canaletas de irri
gação, ou mesmo mangueiras, ou mesmo regadores para a lavoura de subsis
tência, tem nos demonstrado que é possível fazer o mesmo hectare irrigado, 
com 35 mil cruzeiros que é o mesmo custo da várzea irrigada na Projeto 
PROV ÁRZEA. Atualmente, custa 35 mil cruzeiros um hectare sistematizado 
e irrigado, quando nesses projetas sofisticados no Nordeste custa mais _de 200 
mil cruzeiros. Então aí hâ um erro tecnológico muito grande, vinculado à 
economia de custos._Nós temos decidido uma tecnologia bem suave para o 
Nordeste em que, na zona em que é bem batida pela seca, se usa em primeiro 
lugar lavouras secas, que chamamos dry farmer. São plantas que exigem mui
to pouca umidade para crescer, como o sorvo, o próprio algodão, a mandioca 
que é uma planta espetacular para a ãrea, o capim búfalo, o sabiá, que é uma 
leguminosa muito boa para alimentar o gado. E paralelo a essas plantas e fru
tas que exigem pouca água, lavoura de subsistênci~ qüe exige mais água, mas 
que o cultivo será apenas para garantir a sobrevivência da família dQ agricul
tor. Então, serã plantado o feijão, a batata, pode-se plantar o arroz, algumas 
frutas. Inclusive, para a iirigaÇãó dessas culturas, quando a água falta, por
que se vai fazer essas lavouras na época da chuva, mas quando a água falta, 
como aconteceu agora nessa última seca, tira-se do pequeno bareiro, até da 
cisterna, se for o caso, uma água de salvação para a irrigação, salva a cultura 
que vai morrer, que às vezes está na florada. E se faltar ãgua durante 10 dias 
na florada do Nordeste, nessa época, todo o trabalho da lavoura ê perdido. 
Mas se se der duas irrigações,- a safra é salva e o agricultor tem a produção 
para sua subsistência. Mas ele precisa de alguma çoisa para vender para co
mercializar. Então ele vai utilizar o caprino, o ovino_d_esla_nado; quer dizer, 
ele vai usar a pecuária; que também consome pouca água, além de alguns bo~ 
vinos de raças mais resistentes. 

Isto seria uma sugestão que a gente tem e que a EMBRATER estâ ado~ 
tando para o trabalho dela em toda a zona nordestina, principalmen~e nos 

semi-áridos, onde existe o problema da seca e onde existe uma solução viável 
a custo baixo e não a custo alto, como a irrigação feita através de grandes 
açudes. 

Os Senhores perguntariam: mas isto jâ tem algum resultado'? Jã temos, 
porque se os Senhores visitarem Aquidabã, em Sergipe, temos ali uma ârea 
onde introduzimos essa tecnologia suave, e o feijão que era colhido na base de 
200 Kg por hectare, estã sendo colhido na base de 1200 Kg por hectare. O mi
lho 'tue eles tiravam de 400 Kg por hectare, estão tirando 2000 Kg por hecta
re, com base nessa tecnologia simples, vi~vel, a nível dos pequenos produto-
res. 

Outro problema que a gente pode citar é o do cerrado aqui dessa área. 
Os Senhores já devem ter ouvido falar, inclusive, dessa reunião que houve 
com respeito ao Centro-Oeste. O cerraâo é, ao nosso ver, a próxima fronteira 
agrícola brasileira que apresenta as melhores possibilidades para o cultivo 
dos cerais. Basicamente, a gente poderia dividir o cerrado em 3 tipos de cerra
do: o cerrado pobre, com muita pedra, onde o terreno é fraco mas que se 
pode utilizar para reflorestamento, que faz energia e pode fazer até álcool. O 
cerrado de mediana fertilidade, corrigido adequadamente, pode ser utilizado 
para cereais. E a várzea do cerrado, como diz u nosso coordenador desse pro
jeto, é nosso filé mignOn em terra agricultável que se dispõe nesta Região . .e. 
de grande fertilidade, porque a várzea do cerrado é produto da terra aluvio
nada e a terra aluvionar é urna terra que carrega consigo, quando ela vai sen
do depositada na vãrzea, os melhores nutrientes que existem na superfície do 
solo. O cerrado precisa ser aproveitado para o cultivo de cereais para uma pe
cuária, porque o cerrado de fertilidade média é especial para formação de 
pastagens. t uma região apropriada para o reflorestamento, para a pecuária e 
para o cultivo de cereais. 

Como resultados, a gente pode citar, por exemplo, no PADAP, que êl 
uma região de colonização do cerrado, onde assistimos a uma colheita de tri
go em que obtivemos 2000 Kg de trigo por hectare com 80,8 de peso específi
co. Isso quer dizer, que colhemos mais do que o dobro da média que obtemos 
lá no Sul e com peso específico superior a dos nossos trigos lã do Sul. Lã estão 
plantando duas variedades de trigo: um produzido pela EMBRAPA- 1114 
ou 1116. Agora, no Projeto PROV ÁRZEA, quer dizer no mesmo terreno do 
cerrado, na várzea irrigada, estamos colhendo 3.500 Kg de trigo por hectare e 
com 1500 Kg de trigo por h_ectare paga todas as despesas, todo o custo de 
produção, logo se tem 1500 Kg de trigo para comercializar. Então é um bom 
negócio, indiscutivelmente a triticultura aqui no cerrado é um bom negócio e 
isso está provado com lavouras de agricultores, da área privada, não é mais 
uma pesquisa em andamento, mas uma lavoura econômica, comprovada
mente de rentabilidade económica. Na zona do PADAP, por exemplo, nobre 
Senador, varia muito: está valendo mais de 50 mil cruzeiros o hecttire, e o al
queíte é de 4,8. 

O SR. PASSOS PORTO -É um contrato que a Secretaria de Agricultu
ra do Distrito Federal fez com colonos gaúchos e catarinenses, que vieram, 
trazidos pela própria Secretaria, e estão fazendo essa experiência aqui. Mas a 
média está ainda em torno de 150 mil cruzeiros a 200 mil cruzeiros por alquel-
re. 

O SR. GLAUCO OIINGER- lssojã nas áreas mais afastadas. Mas va
ria muito. Em Ourinhos, por exemplo, em São Paulo, tivemos na semana pas
sada, que é também cerrado, já está custando 700 mil cruzeiros o alqueire. E: 
um absurdo, em Ourinhos, o valor da terra. Agora para os Senhores terem 
uma idéia, o arroz irrigado aqui na várzea do cerrado o senhor tira 4.500 Kg 
por hectare e pode ser feita duas lavouras por ano. Lã no Jari, eles estão culti~ 
v ando a várzea- com 3.600 hectares de várzea- e tirando 4.200 Kg na vár~ 
zea por hectare e fazendo duas colheitas por ano. Estão tirando 8.400 Kg de 
arroz por hectare. O nosso Rio Grande tira em média 3.500 Kg por hectare, a 
média estadual. 

Há uma perspectiva muito grande também para o arroz e com um perigo 
muito grande para nós do Sul. Na hora em que este cerrado despertar para a 
lavoura irrigada do arroz, para essas regiões do Araguaia e as várzeas do 
Amazonas, na hora em que for despertado para o arroz, vamos enfrentar um 
problema difícil de competição. A mesma coisa com a soja. O Paraná que é o 
Estado que produz mais soja por hectare, 1800 Kg em média por hectare que 
obtivemos na última safra, vai ter que competir com esta região aqui, que tira 
3000 Kg de soja por hectare. Isto em áreas não irrigadas. Aqui em Unaí foi 
colhido isso com Souza Lima. Se o senhor irrigar colhe de 3000 para cima. 
V imos partir do pressuposto que choveu muito bem, durante o ciclo vegeta ti-... 
vo da última safra, e que colhemos 3000 e se se irrigar vai colher de 3000 para 
cima, contra os 1800 do Paranã. Ê mais outro competidor sêrio que se tem 
aqui no cerrado, em soja, como competidor das lavouras do Sul. 

Temos hoje cerca de_ 30 milhões de hectares de várzeas irrigadas no Bra
sil. O Senhor pode tirar desses 30 milhões de hectares, fazendo o trigo irriga-
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do e colhendo 3000 Kg para cima, multiplica por trinta milhões, o senhor terá 
90 milhões de toneladas de trigo. E o nosso consumo_estâ em 6 milhões de to
neladas. Veja o potencial que temos para produzir trigo, inclusive para expor
tar. 

O milho nós conseguimos facilmente 5 mil Kg de milho- por hectare nes
sas várzeas irrigadas. Multiplicando-se por 30- milhões de hectares, se fosse 
somente milho, são 150 milhões de tonelada. São três vezes toda a safra na
cional que poderíamos tirar do cerrado. 

O SR. EVANDRO CARREIRA- Prof. Glauco, esses 30 milhões de 
hectares são em várzeas irrigáveis. 

O SR. GLAUCO OIINGER - São várzeas irrigáveis. 

O SR. EVANDRO CARREIRA- Não são as colmatadas. 

O SR. GLAUCO OIINGER- Não. São várzeas que se tem facilidade 
para irrigação. -

O SR. EVANDRO CARREIRA- Não se inclui a Amazônia aqui. 

O SR. GLAUCO OIINGER- Não somente o cerrado. Neste planalto 
do Sul. 

O SR.? (fora do microfone) 

O SR. GLAUCQOIINGER ~Para o Senhor ter uma idéia, nós temos 
200 milhões de hectares de cerrado no País. Desses 180 milhões são cont!
nuos, que é o cerrado que envolve Mato Grosso do_ Sul, Mato Grosso, Minas 
GeraiS~ Goiás, Geoeconômica de Brasília, parte da Bahia, principalmente 
aquela zona de Barreira. Há um pouco ainda de cerrado no Parâ e no Mara
nhão que formam esse cerrado contínuo de 180 milhões de hectares contí
nuos. Os _outros 20 milhões estão em Roraima e no Amapá. Há um mapa com 
as áreas bem delimitadas. 

O SR. EVANDRO CARREIRA- (Inaudível.) 

O SR. GLAUCO OIINGER- Outra área importante a ser considerada 
no País é o pantanal. O Senador Canale que é de lá ... O pantanal vem sendo 
discutido face a problemas ecológicos. Há muita gente temerosa de que o 
plantio de arroz no pantanal, em que se comece·a usar o herbicida, os defensi
vos, venha prejudicar a fauna, principalmente o peixe, que é uma ârea- ecoló
gica fantástico para a piscicultura. Mas o pantanal ê o paraíso. Mas o panta
nal é o paraíso do búfalo. Não entendo, Senador, porque o matogrossense 
não substitui o boi pelo búfalo no pantanal. Inclusive na Amazônia, estâ mais 
do que provado. Eu vi isso lã no Jari. Eles têm cálculo econômico da pro
dução bovina com a produção bubalina, e o búfalo dá muito mais resultado 
econômico. O problema é aumentar o rebanho de búfalo, não há búfalo dis
ponível para aumentar rapidamente o rebanho nacional. Acho que o País de
veria liberar a importação de búfalos e nós jog3.rmos búfalos nesse País com 
rapidez, porque o búfalo é um animal mais lucrativo do que o boi. Bem ma
nejado ele dá uma cria por ano, tem conversão _alimentar mais rápida do que 
o boi, tem um crescimento mais rápido, uma búfala pâri até os vinte anos de 
idade, aproveita palhas que o boi não aproveita e busca o alimento debaixo 
d'ãgua. O boi com uma lama de 20 cm morre de fome, e se aumentar a água, 
ele morre afogado. O búfalo pode colocar mais de 1 m d'água de altura que 
ele deita põe a cabeça para cima, respira, mergulha, busca o pasto lá em bai
xo, é o ideal para o pantanal. Praticamente, ficar-se-ia sem o problema de 
mortandade nessas cheias que acontecem no pantanal se substituísse o boi 
pelo búfalo. É um problema que o Governo preciSa pei1sar com carinho e 
que os fazendeiros de Mato Grosso· - dis_set.am-me que o fazendeiro não 
quer búfalo porque tem um pouco de orgulho na bovinocultura. Mas, nós 
precisamos é tirar cruzeiro por hectare e não mais carne ou qualquer outra 
coisa. E o búfalo permite isto, quando se rel~ciona búfalo com boi. 

O SR. EV ANDRO CÃRREIRÀ -O senhor então concorda com a alto 
periculosidade do herbicida, do biocida, usado principalmente em amplas ba
cias fluviais, por causa da drenagem, envenenando a fauna ictiológica. 

O SR. GLAUCO OIINGER- Exalo. O &etthor sabe que é lá no panta· 
nal que o peixe se reproduz, é ali que ele se reproduz, depois ele desce vai po· 
voar os rios onde nós pescamos, Se começamos a poluir o viveiro, o nicho 
criatório, estamos destruindo todo o equilíbrio ecológico, estamos destruindo 
o ecosistema, estamos liquidando com a piscicultura. 

Outra região a ser considerada ê o Norte-Sul d_o País: São Paulo, parte 
de Minas, Paraná, Sta. Catarina e Rio Grande do Sul. Esta região é uma re
gião em que praticamente as melhores terras agricultáveis foram tomadas, 
embora ainda existem muitas terras que podeni ser pastos em agrigultura. E 
essas terras que foram tomadas estão desgastadas pela erosão. Por falta de 
cuidado de se previnir o solo contra a erosão nós, hoje estamos obtendo pro
dutividade igual, às vezes inferior", a que Unhamos quando as terras eram vir
%ens e que tin~a infertilidade natural. Isto é uma critica em cima da extensão 

rural, da assistência técnica. Como é que não se consegue que o agricultor tire 
mais por hectares do que tirava antes, em alguns casos? A resposta é simples: 
se nós não estivessemos utilizando corretivos, fertilizantes químicos, as se
mentes que estão muito melhor, realmente, são muito melhores que o tipo co
mum, a semente de arroz, por exemplo, melhorou muito no Rio Grande, se 
nós não estivessem os utilizando essa tecnologia moderna, em vez estarmos ti
rando 2.400kg de milho, como estamos tirando hoje, em média, em Santa Ca· 
tarina, estaríamos tirando era 600, ou 700kg no Rio Grande. Foi porque en
trou um pouco de tecnologia é que conseguimos manter o mesmos níveis de 
fertilidade do tempo dos nossos colonos desbravadores das nossas matas e ex
ploradores fertilidade natural dos nossos solos. O que não se pode é admitir 
que agora ao ganharmos essas novas fronteiras, Mato Grasso, Rondônia, 
aqui no cerrado, se dê o mesmo tratamento com relação a essa fertilidade na
tural, principalmente, aqui no cerrado onde a fertilidade não é nem parecida 
com a fertilidade da colonia do Paraná, ou de Santa Catarina. Os solos daqui, 
do ponto de vista da fertilidade, são muitO m3.1S pobres. Além de pobres, eles 
têm marcada dificiência, por exemplo: o cerrado sem fósforo, não se colhe 
nada, sem zinco, não se colhe trigo, sem um coquetel de micro-nutrientes, não 
se colhe trigo. O solo em que se consegue manejar para se obter boa produti
vidade, se se colocasse corretivos e fertilizantes, inclusive micro-elementos, o 
que jã demanda por parte do agricultor uma despesa que é insubstituível, isto 
ê, não se consegue manejar a fertilidade natural como manejamos os nossos 
solos no Sul com boa produtividade. Rondônia tem fertilidade natural fabu
losa, são terras de primeiríssima qualidade, é uma mancha de terra fértil, a úl
tima que o Brasil possui, e hã outra no Estado do Pará. Mas se não cuidar-· 
mos de defendermos aquele solo contra, principalmente, a erosão ... 

SR. EVANDRO CARREIRA - Professor, essas terras no Estado do 
Parã seriam entre Altamira e Itaituba? 

O SR. GLAUCO OIINGER- f: naquela área onde instalaram a usina 
de açúcar, ali há uma mancha de terra roxa, muito fértil. Mas vejam bem, o 
problema da Amazônia de terra boa não é igual ao problema que tivemos de 
terras férteis do Rio Grande, Sta. Catarina e do Paraná. O problema é muito 
mais grave. Em primeiro lugar porque na Amazônia chove muito mais, e o 
efeito da erosão hídrica ê muito maior; em segundo lugar, as temperaturas 
são muito mais elevadas. Então a destruição da matéria orgânica é muito 
mais rãpida, o cuidado tem que ser muito maior. Os cuidados na implantação 
de tecnologia para exploração dessas terras novas têm que ser cuidadas com 
maiores cuidados do que as da Região Centro-Sul. 

No Centro-Sul, nosso problema hoje é de manter a fertilidade do solo e 
através de processos tecnológicos aumentar a produtividade. ~um problema 
essencialmente tecnológico, envolve o desenvolvimento de pesquisas muito 
bem feitas e que necessita de muito mais técnicos do que os que temos no 
campo hoje. para dar assistência técnica aos agricultores. Faço uma critica ao 
servilo de extensão do Brasil, ao sistema SIBRATER, o qual eu presido, que é 
a seguinte: temos alcançado muito pouca gente, cerca de 20% apenas dos agri
cultores, e desses que estamos atendendo através de todo esse Sistema, menos 
de 3% estão aguardando tecnologia já conhecida, tecnologia que tira 5.000 kg 
de milho por hectares e que jã temos nas mãos de milhares de agricultores, 
porque temos pouca gente no campo, o sistema é pequeno demais. Teorica
mente, para atender 100% dos agricultores brasileiros, teríamos que multipli
car por 5 o Sistema Brasileiro de Assistência técnica e Extensão Rural. l:{oje 
temQ§ 10 mil técnicos no campo em todo Brasil e devíamos de ter 50 mil técni~ 
c os . 

. @ntão quando se diz: tão frágil é a extensão rural? Eu digo: ê sim. A pri
meira fragilidade é quantitativa. O sitema ê. pequeno demais e ele precisa ser 
ampliado, e o pior é que precisamente na nossa gestão não ampliamos prati
camente nada. Nosso crescimento neste ano e pouco foi praticamente zero, 
porque não encontramos recursos para ampliar o sistema de extensão rural, 
não houve recursos. O segundo problema ... 

O SR. (???)-V. Exa. me permite? Acha, Professor, que atravez da tele
visão se poderia suprir em parte, esta deficiência? 

O SR. GLAUCO OIINGER - Uma parte dâ, Senador, mas todas as 
pesquisas que nós temos feito ... Porque o método massiço de informação 
através da televisão, do rádio, nós temos muitos programas de rãdio ao longo 
deste País ... 

O SR. (???) - Apenas para criar ConsciênCia. 

O SR. GLAUCO OIINGER- Criar consciência, mas para introduzir a 
tecnologia, para isso é preciso ensinar a fazer, fazendo. Aí o técnico tem de 
sujar as mãos, sujar a bota, ele tem que ir à casa do agricultor e diante do 
mínimo cultural daquele agricultor e diante das condições peculiares de cada 
propriedade, de cada comunidade, cc-participando com o agricultor, inclusi
ve, porque não adianta ele querer levar um pacote tecnológico e querer impor 
alí na ârea, porque, a nível da propriedade, as coisas acontecem diferente-
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mente do que se preconiza no sistema de produção. V. Exa. sabe como é esse 
negócio lã no Rio Grande, onde temos sistema de produção por exemplo, 
para pecuária de corte. temos inúmeros debates. O FINASA funciona ou não 
funciona, ele multiplica o dinheiro por hectâre? Em alguns lugares sim, mas 
noutros não. Não é isso Senador? Então, a tecnologia tem que ser adaptada à 
condição local, e para adaptar a tecnologia a situaç-ão local, o agrônomo, o 
veterinário, o técnico agrícola ele tem de conviver com o agricultor, ele tem 
que cc-participar com o agricultor, primeiro, em função da geografia, da fer
tilidade do solo, da topografia do solo, das condições do solo, do clima da 
área e, principalmente, de acordo com o nível cultural do homem com o -qual 
se vai trabalhar. Ainda hâ pouco, eu citei um caso da Amazônia, onde o ho
mem tem um nível cultural, um estilo de vida, um sistema de valores que se 
tem que entrar com uma tecnologia num certo crescimento, num certo nível. 
Em outras âreas, jâ se pode entrar com tecnologia de nível mais alto. Então 
precisamos aumentar o número, que é deficiente, de téCnicos que assistem a 
agricultura brasileira; em s~gundo lugar, eu aceito, concordo e admito que 
também a qualidade do trabalho de extensão rural no Brasil ainda é muito 
baixo. Se a gente diz que a extensão rural não cumpriu sua missão de acordo 
com a expectativa dos produtores, eu digo que não cumpriu mas não foi por
que o método de extensão não seja eficiente. Não existe método mais efetivo, 
não existe mêtodo mais eficaz e o que o processo educativo, o processo que 
envolve a presença do técnico na casa do agricultor, ao debate com o agricul
tor, sobre as condições nas quais ele trabalha, para defmir os rumos da agri~ 
cultura e da pecuâria. Não há processo mais efetivo do que este, mas nós não 
temos feito isso assim. Nós ainda temos muito agrônomo de gabinete~ __ muito 
agrônomo montado na sua cadeira, no seu escritório, fazendo plano para le
var ao Banco, do Banco para o escritório, para atender ao agricultor, do es
critório novamente para o Banco, fazendo muito mais uma atividade credití~ 
cia, exclusiva do que assistência técnica propriameritC dita. Quer dizer, nós 
estamos agindo muito como agente creditício do Banco, do que agentes edu
cativos, como extencionistas. Então esse é um defeitO que nós estamos procu
rando corrigir, no sistema brasileiro de extensão rural, mudando a atividade 
extencionista e fazendo com que ele conviva mais com o agricultor, e trabalhe 
mais com ele. 

Outro problema que podemos levantar ... pois não.~ uma honra ter V. 
Exa. neste instante aqui. 

O SR. (???) -Vou me privar de acompanhar a sua exposição que estâ 
me agradando muito. Bem que gostaria de ouvi-la inteiramente. 

O SR. GLAUCO OLINGER- Eu entendo o problema. Fique à vonta-
de. 

UM SENHOR SENADOR- Espero ter outra oportunidade de ouvir 
esses esclarecimentos de maior importância. 

O SR. GLAUCO OLINGER - Com muito prazer, Senador. 
Um outro problema importante que a gente pode levantar que estã vin

culado a essa necessidade de produção de tecnologia é no que tange, por 
exemplo, à perda de colheita. Aqui, n-o Paranâ, só no ano passado, foram 
economizados quase que cinco bilhões de cruzeiros, evitando-se perdas na co
lheita. A máquina que colhia soja deixava muita soja no terreno. Uma sim
ples regulagem dessas mãquinas colhetadeiras economizou 5% das perdas, e 
houve uma economia de quase cinco bilhões de cruzeiros. 

Um outro problema tecnológico importantíssimo, que nós estamos cons~ 
tatando, é o uso excessivo do fertilizante químico. Eu estou com relatório do 
!APARTA, que veio do Paran~, provando que inúmeras propriedades,jâ no 
Paraná, que não respondem mais à adubação fosfatada, porque os níveis de 
fósforo no terreno jâ atingiram Os níveis mâximos. Por causa dessa dobradi
nha trigo e soja. as adubações são feitas todos os anos, a propaganda das in
dústrias de fetilizante tem convencido o agricultor, todo ano, a colocar novos 
quantitativos de fertilizantes, e a falta de uma diretriz tecnológica melhor le
vou os agricultores a colocarem no terreno mais fósforo do que o necessârio. 
Para V. Ex•s terem uma idéia, o nível mâximo de nível equivalente de fósforo 
no terreno anda aí por 16%. Hâ solos quejâ tem 80%. Veja o desperdício. No 
entanto, com o potâssio dáRse o contrârio. A experiência mostrou que nível 
maiores de potássio podem elevar a produção por unidade de ãrea. Então, V. 
Ex•s dirão: os Senhores estão perdidos? Em certas tecnologias, sim. Não te
mos ainda claramente definido, para o País, como é que se aduba o solo braR 
sileíro. Essa é que é a verdade. Essa informação tenológica, que precisa vir da 
pesquisa, ainda nós não temos. Então fazemos adubações mais ou menos; 
ainda são adubações feitas mais ou menos de acordo com a necessidade da 
planta e do solo, em função do nosso clima. Mas jâ podemos afirmar que po
demos fazer economia muito grande, principalmente em fósforo, nas futuras 
adubações. Porque jâ descobrimos, isto nós jâ sabemos, e vamos começar a 
reduzir a adição de adubos fosfatados nesses solos soja e trigo do Rio Gran
de, do Paraná, de Santa Catarina e de São Paulo. 

Outro problema que podemos citar aqui é no tocante à adubação ort;âni~ 
ca. Quando criaram essas facilidades para o uso do fertilizante químico em 
que se deu taxa zero. para o fertilizante químico, se subsidiou o fertilizante 
químico, ao lado da grande propaganda que foi feita pelas indústrias, pelas 
firmas vendedoras de fertilizante, isto induziu o agricultor brasileiro a usar o 
fertilizante químico. Sobre isto a gente podia acrescentar a comodidade do 
uso do fertilizante químico. O fertilizante químico se coloca 300, 400 e 500 
quilos por hectare, o orgânico, 2. 3, 5, 10 toneladas por hectare. Então dá 
muito mais mão-de-obra espalhar o adubo orgânico, fazer o adubo orgânico, 
quer dizer, pegar o esterco de curral de bovinos, ou de uma pocilga, ou de um 
aviârio, botar aquilo numa pilha, colocar mais matéria orgânica em cima, re
gare depois espalhar, isto dã muita mão-de-obra. O fertilizante químico jogar 
em cima de uma adubadeira, ligar um tratar e puxar é muito mais confortá
vel. E é um direito que o agricultor tem de procurar uma vida muito mais 
confortável, com o mínimo de esforço. Então ísto levou ao abandono da adu
bação orgânica. Mas acontece que o adubo orgânico tem certas particularida
des que nenhum adubo químico tem. O adubo orgânico é vivo, ele não é um 
adubo mineral, ele é um bio-adubo, é bio-dinâmica, ele te~ certas enzimas, 
bactérias, fungos que, quaildo no solo, mObilizam nutrientes minerais que an
tes não ficavam à disposição da planta, se hoje se colocar um fertilizante or
gânico num solo, faz uma'adubação fosfatada, quando é tirado uma amostra 
daquele solo e vai analisar a presença do fósforo, tem mais do qu, a soma do 
adubo fosfatado mais aquele que o foi colocado no fertilizante or~J.ni;.;v. Por
que ele mobilizou fósforo que existia no solo e não estava à di· .· ... dção da 
planta. Então, o fertilizante orgânico econOmiza fertilizante quím ~).porque 
ele mobiliza nutrierites minerais -do solo. Segundo, o fertilizante 0 1 ~ânico dã 
ao solo uma coisa que nós chamamos de estrutura. Vou dar um exemplo para 
ser entendido facilmente. Se se pegar um sabonete, mergulhar na água e 
pendurã-lo, a âgua que escorre, em menos de dois minutos, para de escorrer. 
Mas, se se pegar uma esponja na água e pendurA-la, ela fica a noite interia 
pingando. O adubo orgânico dâ ao solo essa condição de esponja, dele reter a 
âgua, dele absorver a água e conservar a água. O fertilizante químico não dâ, 
o fertilizante químico é um mineral, ele não dâ essa condição. O que ocorre? 
Um solo adubado organicamente, se ele sofre um verânico, uma seca de quin
ze dias, o milho continua bonito, porque o solo teve a capacidade de reter a 
umídade, deu âgua para a planta, quando ela necessitou, mas o solo adubado 
exclusivamente com fertilizante químico dã um verânico de dez dias, se o mi
lho estava florido, se perde a safra, perde quarenta, cinqüenta por cento da 
safra. Aí no Sul, é que vem acontecendo, porque o solo mineral, o solo adu
bado com adubo mineral, não tem capacidade de retenção de mineral, vai 
perdendo a capacidade de retenção cada vez mais, ao passo que o orgânico 
mantém. 

Em segundo lugar, se se pegar todo o esterco de galinha e de suínos so
mente do Brasil e transformar em adubo orgânico, isto representa 1/3 de to
das as importações de fertilizantes químicos que hoje fazemos. Veja que eco
nomia fabulosa. Economisa divisa, economisa dinheiro para o agricultor, 
porque ele produz esse adubo na sua propriedade e faz o solo adquirir pro
priedade que nenhum adubo químico faz. Então, estamos na EMBRATER, 
hoje, numa campanha nacional de uso de adubação orgânica para economi
zar divisa, para aumentar a produtividade e para aumentar a renda líquida 
para o agricultor. E: natural que ele vai trabalhar mais, mas o agricultor tra
balhar mais um pouco significa mais mão-de-obra, e criar mais mão-de-obra 
no meio rural significa reduzir êxodo rural. É ter gente na atividade agropas
toril. Para citar um caso. bonito em adubação orgânica, no Rio Grande do Sul 
e em Santa Catarina exjStem_ duas fâbricas, pequenas, quase que artesanais, 
pequenas indústrias que estão fazendo espalhadores de adubo orgânico líqui~ 
do. O esterco do suíno vai para um depósito, é jogado ãgua ali dentro, mexek 
se a mistura, e ela vai para dentro de um tanque, sugada por um motorzinho 
simples, que amanhã pode ser movido a gãs ou biogãs do próprio adubo, e 
aquele adubo é espalhado na l~voura do milho, do feijão, porque adubo orgâ
nico pode ser colocado em qualquer cultura. Em Santa Catarina, o Ministro 
da Agricultura colheu lavoura adub_ada exclusivamente com esterco de suíno, 
8 mil quilos de milhos num hectare, onde ele tirava 2.000 quilos apenas. Quer 
dizer, multiplicou por 4 a produtividade. Então é um assunto da mais alta re
levância para o País. Estamos agora numa campanha de produção de com
posto de uso desses fertilizantes orgânicos. Outra técnica, que estâ sendo de
senvolvida no Paraná, é chamada plantio direto. O plantio direto é a melhor 
maneira de defender o solo contra a erosão. Depois que se colhe o trigo, não 
se ara o terreno. Deixa o terreno como estâ e planta a soja em cima. O proble
ma é que se tem que passar um herbicida que custa hoje cinco mil cruzeiros 
por hectare. Então os custos são um pouquinho mais elevados, .. ~ que os cus
tos dos plantios convencionais. Como o agricultor não faz a C- .ta da terra 
que perde, ele acha que não é negócio. Mas se ele fizesse conta ..: .. terra fértil 
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que ele perde por erosão, em termos de fósforo, azoto e potássio, que ele per
de nessa terra lavada, aí o processo é altamente econômico. Esse é um proces
so que precisamos introduzir, porque ela evita praticamente a erosão, sem ne
nhum processo mecânico. Não é preciso estar fazendo terraço, simplesmente 
deixa de arar o solo e mantém os restos culturais em cima do solo. Isto retém 
o solo e evita a erosão. Outra tecnologia que estamos introduzindo no País e 
em algumas âreas já com resultados interessantes é a tração animal. Estou 
com uma revista lá na EMBRATER que se chama The Come Back ofthe mu
/es, A Volta das Mulas. São os Estados Unidos, o país mais mecanizado do 
mundo, voltando com a tração animal na pequena propriedade, porque lá 
também hã pequena propriedade. Para a economia de petróleo, produção de 
adubo. Significando a tração animal mais cruzeiros por hectares. Então esta
mos procurando introduzir a tração animal com burro, principalmente com 
boi. Lá no Sul ainda se usa bastante a tração animal. O boi tem a vantagem 
de, à medida que envelhece, continuar sendo um capital dinamizâvel e pode 
ser vendido para açougues, e o tratar, à medida que envelhece, vai virando su
cata. Boi não -consárile petróleo, boi come capim, e mantém a economia de di
visas, ainda a possibilidade da produção maior de adubo orgânico. Misturar 
o esterco do animal junto com outras partes orgânicas e com o resto de cultu
ra e fazer o composto, que é o adubo orgânico para a agricultura. Outra tec
nologia que estamos procurando desenvolver é o biogâs. Pegar o estrume de 
porco e o de gaiinha, colocá-los num biodigestor e produzir o gás. O gás é o 
combustível que pode movimentar o fogão, a geladeira, satisfazer uma série 
de necessidades da propriedade rural, além do que o resíduo continua sendo o 
adubo de excelente qualidade, de melhor qualidade do que o esterco verde. 
Um problema enfrentado é o PROAGRO, que veio-para ser o seguro da agri
cultura na realidade está se constituindo num fato r contrârío à introdução de 
tecnologia. Os agricultores, sabendo que o PROAGRO paga, não estão mais 
observando época de plantio, não estão observando mais o uso de uma se
mente que tem poder germinativo mais alto, não fazem irrigação. Quer dizer, 
o PROAG RO é uma arma contra a introdução de tecnologia porque o agri
cultor acha que aquilo garante. 

O SR. LEITE CHAVES- No Paranâ, no ano passado, os agricultores 
foram obrigados a plantar feijão mesmo em êpoca inoportuna, por determi
nação do Governo. 

O SR. GLAUCO OLINGER- Vou explicar isso. Quem planta feijão 
no Brasil é pequeno agricultor, você não tem grandes plantadores de feijão. O 
Governo estã empenhado, pelo menos se declara a todo instante, em dar prio.: 
ridade para o pequeno agricultor. Isto estamos fazendo na EMBRATER, lar
gando o médio e o grande produtores, deixando-os para a empresa privada. 
Senador, estâvamos sabendo que estava fora da época, nlas como era o pe
queno que ia plantar, criamos a condição do pequeno não perder de maneira 
nenhuma, pelo contrário, ganhar dinheiro, mesmo que ele não colhesse, ele ia 
ganhar dinheiro. Se pode plantar semente comum ai, o grão, e vamos esperar 
que o clima corra favoravelmente, se corresse, teríamos uma safra de feijão 
maior, se não corresse favoravelmente, ele ia perder, não perder um tostão, 
pelo contrário, todos ganharam dinheiro, porque o VBC que demos foi muito 
acima da real despesa, e o PRO AGRO foi pago. J:louve inclusive uma série de 
desvios, muita gente andou fazendo PROAGRO sem ter plantado feijão, ou 
plantado muito mal. Mas o fato é que nenhum pequeno agricultor deixou de 
ganhar dinheiro pelo fato de ter plantado feijão fora da época. Quem pagou 
foi o Banco. Senador- espero que não fique nos Anais- quem tem dinhei
ro neste Pais é o sistema bancârio, e acho que é de lá que podemos tirar algu
ma coisa para a agricultura. E foi de lã que tiramos um pouco de dinheiro, 
dado quase que conscientemente para o pequeno agricultor na esperança de 
que houvesse uma safra, se o clima corresse favoravelmente, Não correu. 
Além de estar fora de época, Senador, ainda o clima correu desfavoravelmen
te. Agora o resultado final em todo o Brasil foi favorâvel. Aqui em Minas au
mentaram mais cem mil toneladas de feijão, em São Paulo, deu mais de 
40.000 t. Por isso não tivemos que importar niuito mais do que importamos. 
Não funcionou no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande. Nós sabía
mos que não ia funcionar mas as autoridades superiores disseram que não 
iam fazer uma discriminação agora. Era uma campanha nacional, não vamos 
discriminar porque eles não vão perder dhlheiro e não tem importância que o 
Governo gasta um po-uco com o pequeno produtor. Sob esse prisma, a crítica 
fica um pouco amenizada. 

O SR. LEITE CHAVES - As adubadoras, as firmas que vendem insu
mos, ganharam bastante. 

O SR. GLAUCO OLINGER - O feijão foi permitido o plantio sem 
adubo, inclusive com a semente de grão selecionado. Talvez alguém tenha ga
nho algum dinheiro, acredito, naquela parte em que tinha de plantar 5% no 
café, 5% na cana, na lavoura permanente, Ali alguns ganharam dinheiro, 

muitos sem plantar ou plantando muito mal. Nisto eu concordo com V. Ex" 
Esse PROAGRO precisa ser repensado. Agora mesmo Senador, no Paraná, 
que V. Ex• representa, nós temos 4.000 casoS de PROAGRO, onde precisa ser 
replantado feijão agora, porque ainda está na época de plantio , porque todo 
mês precisamos plantar feijão e o banco está a exigir que se meça a lavoura li
quidada pela geada. E não existe rede de topógrafo capaz de medir essas 
4.000 lavouras de feijão e, em segundo lugar, estão se recusando a fazer a me
diÇão porque só pagam 0,05% do valor da terra. Por isso eles não querem me
dir. E o feijão precisa ser replantado. O agricultor tem o direito ao PROA
GRO, porque ele pagou e tem o direito ao PROAGRO. Então esse tipo de 
burocracia temos que liquidar no PROAGRO, Não dã para ser assim, o 
PROAGRO tem que ser inteiramente-repensado. Nós estamos pensando em 
fazer um rezoneamento no País. Quer dizer, onde existe frustração assim de 
dois, três anos continuadamente, o Governo não pode estar fazendo o 
PROAGRO. Se o agricultor quiser financiamento, ele tem, mas não tem se
guro porque a probabilidade de ele perder a safra é muito maior do que 
colhê-la. Então- não é justo que o Governo fique fazendo, sabendo que ele vai 
pagar muito mais do que vai colher. Estamos repensando o PROAGRO. O 
último problema que queríamos levantar é o problema do crédito. Vou levan
tar aqui uma crítica ao crédito rural no Brasil. Existe um pensamento hoje, no 
sistema financeiro brasileiro, de que crédito soluciona todos problemas de 
agricultura. E eu quero afirmar que o crédito sem uma necessária assistência 
técnica, para que ele seja aplicado adequadamente, seja aplicado realmente 
para produzir o aumento de produção por unidadefârea, ele precisa ser 
acompanhado da assistência técnica. E por quê? Na média e na grande em
presa, hoje no Brasil, o crédito rural não tem sido aplicado totalmente na ati
vidade agropecuâria. J:lâ um desvio muito grande do dinheiro dado para a 
média e grande empresa, um desvio muito grande do crédito rural. Eles desti
nam a o crédito para outra atividade que não tem nada a ver com a atividade 
agropecuãria propriamente dita. Em segundo lugar, o pequeno produtor, que 
não são todos assistidos porque o sistema é pequeno, muitos têm-se endivida
do com o crédito rural porque não têm assistência técnica. Vou dar um exem
plo. Na nossa terra, no oeste catarinense, próximo da fronteira, onde a pro
priedade é altamente dividida, todos agricultores que possuem 10 ou 15 hec
tares tem uma trilhadeira que pode trilhar 200 hectares. Mas eles compram a 
trilhadeira porque o banco ofereceu dinheiro, criou todas as facilidades, a fir
ma vendedora com um poder de persuasão muito grcinde, introduziu o crédi
to para a compra de material que não deveria ser introduzido. No oeste cata
rinense, que canso de citar, tem mil e poucas propriedades, tem 800 tratares, 
quando I /3 desses tratares araria todas as propriedades. Então há a mâ dis
tribuição do capital, feita por causa da propaganda das empresas e em virtude 
das facilidades da concessão do crédito. 

Quero afirmar _que crédito sem assistência técnica é muito mais um ins
trumento de despesa para o País, do que distribuição de riquezas. ~ também 
um instrumento de desvio das suas finalidades, pois quando grandes empre
sários, desses que estão fazendo grandes propriedades aqui no Planalto Cen
tral Brasileiro e na Amazônia, ele desvia o quant~tativo de dinheiro que daria 
para resolver o problema de 500 mil pequenos agricultores. Então isto precisa 
ser corrigido. O sistema de crédito, a aplicação precisa ser corrigida. O crédi
to precisa ser vinculado a uma assistência técnica, a uma fiscalização mais se
vera por parte do banco. Qu_er dizer, o sistema de extensão precisa de mais 
gente para dar orientação na aplicação desse dinheiro, e o banco precisa criar 
um sistema-de fiscalização que evite, principalmente, o desvio desse dinheiro 
na média e na grande empresa nacional que está pegando o crédito rural D(! 

Brasil. 
Um porito airida que poderíamos levantar aqui é com relação ao sistema 

de ensino agrícola brasileiro, onde vemos também uma grande deficiência no 
sistema de ensino. O profissional que vem da escola precisa sofrer um treina
mento de~_çapacitaç~o inicial muito intenso, para que ele possa realmente 
aprender alguma coisa a JJ.Ível da propriedade do agricultor. As escolas dão 
muito pouco conhecimento prático para o estudante de agricultura no Brasil, 
seja escola média, seja a superior. Ele vem com conhecimentos teóricos defi
cientes e vem com conhecimentos práticos quase nulos. A escola precisa re
pensar os seus curricu~os, reformulã-los. Estamos trabalhando nesse sentido 
para que haja um balanceamento melhor de ciência e prãtica no ensino agrí
cola brasileir.o. 

Em linhas gerais, os problemas que eu poderia levantar hoje aqui eram 
estes mas, principalmente, dizer a V. Ex•s que a deficiência quantitativa no 
sistema de extensão é. muito grande, a qualitativa também. A quantitativa 
Itã_o se pode reSolver a não ser colocando mais dinheiro no sistema, e a quali
tativa estamos procurando resolver melhorando a metodologia de extensão. 
Os processos de assistência técnica. 

O SR. PRESIDENTE (Eveiãsio Vieira)- Com a palavra o nobre Sena
dor Affonso Camargo, do Pa~~anã. 
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O SR. AFFONSQ CAMARGO ~ Como chegamos ontem de uma visi
ta à Zona Franca de Manaus, acho que seria interessante abordarmos o que 
vimos lã, para vermos a opinião de V. S• a respeito do problema da bovino
cultura na Zona Franca. Por prerrogativas constitucionais do Senado Fede
ral, essas glebas de mais de 3 mil hectares, como o Sr. sabe, precisam de uma 
autorização do Senado para serem alienadas pelo Governo Federal. Em vir
tude disso, chegaram aqui alguns pedidos de autorização para a venda de gte
bas de até IS mil hectares. E o objetivo dessas áreas maiores seriam exala
mente para bovinocultura. Depois tiveram notícias de que havia uma dúvida 
quanto à conveniência de se implantar a pecuária do boi na Zona Franca. Fo
mos lã, vários Senadores, visitamos e encontramos tudo em fase experimen
tal, encontramos a EMBRAPA muito bem intencionada e trabalhando na 
área já com experiências negativas de colonião, etc. Afinal, tudo em fase ex
perimental. Também com um rebanho de búfalos, eles até acham que seria 
uma idéia. De qualquer forma, sentimos, pelo menos alguns Senadores, que a 
coisa estaria muito incipiente para se tentar problCma de pecuária de boi ali 
naquele distrito, a 50 quilômetros de Manaus. Então voltamos de lã com a in
tenção de cooperar para ver se ainda fazemos um esforço para que eles dimi
nuíssem as áreas e pudessem fazer apenas uma experiência-piloto, uma pes
quisa apoiada pela EMBRAPA, mas não estimular, como tem um grupo que 
tem duas âreas cultivadas que vão de 30 mil hectares com a finalidade de fazer 
um tipo de pecuária que vimos lã. Aliás, um boi muito magro, fiquei até mal
impressionado, tirando muita madeira e com uma boiada meio nelorada, 
com algo muito no estilo nosso do Sul. E temos a impressão de que eles po
dem, inclusive, ter grandes prejuízos. Pensamos, imediatamente, em fazer um 
trabalho para que eles diminuíssem as áreas, fizessem uma experiência-piloto, 
diminuiildo, assim, o risco para o próprio in-vestidor, para o próprio fazendei
ro. Não sei se V. S• tem alguma contribuição a nos dar com relação a esse 
problema específico. -

O SR. GLAUCO OLINGER ~A observação é perfeita porque temos 
muito pouca coisa em definitivo na Amazônia. E o que pude ver, como agró
nomo, e me pareceu ter uma tecnologia razoável foi essa conso·rciação de pas
to com floresta e o boi no meio. Porque, à medida em que o pasto vai degra
dando, vai sendo usado pelo boi, temos o resultado económico da floresta 
que cresce e cresce velozmente pelo que pude ver lá, principalmente, o Pinus 
Caribae. Cresce muito ·râpido e vai dar portanto uma boa rentabilidade em 
termos de celulose, que é o objetivo deles lá. Eles já têm os cálculos. Então 
podendo utilizar mais o boi nas pastagens intercaladas, os lucros aumentam. 
Pelo que pude ver na hora, mas não sei o que vai acontecer daqui a 10 ou 15 
anos, naquela área, porque está começando agora. Então, como õ Senador 
observa, o Governo deveria refrear o grande empreendimento na Amazônia 
com base na devastação de grandes áreas para a implantação de pastos, en
quanto não se tem pelo menos em matéria af de uns 10 anos, porque essa é 
uma área problemática, princípalmente porque temos outras ãreas no 
Centro-Sul do _País que ainda estão para serem dinamizadas sem esses proble
mas pendentes. Já se tem tecnologias definidas e, inclusive, com muito nienos 
perigo. Por exemplo, fazér pasto aqui no cerrado é muito nienos perigoSá, no 
que tange à degradação _do solo, do que fazer pasto lã na Amazônia. O 
problema lã é muito maior. Então porque não se dá mais ênfase em determi
nadas ãreas? Aí é onde defendemos a necessidade desse zoneamento. O Brasil 
precisa ter um zoneamento agropecuário em que se indique, para o empre
sário e para os agricultores, quais são aquelas áreas mais apropriadas, aque
las que oferecem mais segurança para o investimento, onde o Governo pode 
realmente colocar os recursos financeiros. E vamos ganhando essas áreas 
mais problemáticas mais tarde. - ---

A observação do Senador é perfeita, porque se conhece muito pouca coi
sa da Amazônia. Aquilo é uma espécie de arriscada. O que vai acontecer com 
aquela passagem. Já se viu que ·a manejo do colonião é mu"ito difícil na Ama
zônia. Estão saindo para o braquiãrio íníntellgível PrinCipalmente, (ininteligf
vef), as outras duas braquiárias já não foram bem, A (ininteligtvel) como é 
mais resistente, principalmente a cigarinha que é mais agressiva, fecha mais o 
terreno, está sendo mais irtdicada. Precisa~se trabalhar muito em pesquisa, até 
que se encontre quais são realmente as que têm condições de fechar mais o 
terreno, impedir o inço, porque lá o inço é mais violento do que em qualquer 
outra área do Brasil, manter o pasto limpo e o terreno coberto para evitar a 
erosão. 

O SR. (Fora do microfone, inaudível) - encontrei elementos na 
EMBRAPA. 

O SR. GLAUCO OLINGER ~A primeira visita da EMBRATER fo
mos nós pessoalmente que fizemos. Agora, estamos propondo ao Sr. Minis
tro da Agricultura para S. Ex• fazer um convênio com o projeto, para que, 
através desse convênio, seja permitido a inspecionistas brasileiros fazerem es
tágios lã dentro da empresa, observando tudo que está acontecendo. Fazeres-

tágio nos laboratórios de análise de solos, de genética de plantas, acompaw 
nhando os trabalhos de campo, a mecanização da lavoura, os projetas de pe
cuária. Colocamos o homem um ano lá, depois, ele vai atuar em outras áreas 
do Brasil, transferindo aquela tecnologia. No ano seguinte, vai outro, inclusiw 
ve para evitar que o camarada ... seja absorvido pelo Jari. Eles têm alguns bra
sileiros jã trabalhando com eles, que estão a par desse trabalho que está sendo 
realizado. 

Não consegue tirar um homem desses, lá de dentro, que seria de grande 
auxílio para a extensão rural em áreas semelhantes, porque eles estão razoa~ 
velmente bem. 

Então, teríamos á chance de colocar gente nossa lá dentro. E ele faria 
duas coisas: colheria tecnologia e também acompanharia u que eles estão fa
zendo, que seria uma espécie de fiscalização branca, no Brasil. No fim do 
ano, pediria um relatório a cada técnico desse e se teria um acompanhamento 
pelo menos na parte agropecuária, um acompanhamento perfeito do que eles 
estão realizando. 

t a sugestão que estamos dando ao- Ministro tão logo se desenvolva al
gum projeto de colonização próximo ao Jari, nós vamos instalar escritórios 
locais de extensão lã também para- como diz, aí, o almirante da Segurança 
Nacional- para assegurar a área para os brasileiros. Ele diz que se a gente 
não assegurar aquela área, fazendo projetas brasileiros em redor do Jari, eles 
acabam tomando conta da área toda, porque eles jâ têm 3 milhões e 100 mil 
hectares. Já têm o domínio de 3 milhões e 100 mil hectares. E fizeram uma de
claração, na nossa presença, lá, de que eles querem no mínimo mais 1 milhão 
e 600 mil hectares. 

O Governo, pelo que ouvi, não está disposto a dar mais de 700 mil. Quer 
dizer, que quer dar menos da metade do que eles estão querendo. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira)~ Com a palavra o Senador Ita
mar Franco, representante de Minas Gerais. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, realmente fui interrompi
do aqui. 

V. S• me perdoe por ter chegado atrasado na interpelação do Senador 
Affonso Camargo, sobre o_ problema dessa experiência na Amazônia. 

Eu queria saber de V. S•, sobre um detalhamento maior. V. S• falou, as~ 
sim, nessa experiência que lã se está realizando. V. S• fala também no zonea-
menta. 

Não sei se entendi mal, evidentemente, nessa interrupção, quando V. S• 
fala em deixar essas áreas ou deixar o problema amazónico à Região Amazó
nica. 

O SR. GLAUCO OLINGER- Senador, quer dizer, é não incentivar de 
repente, a título de exploração da Amazônia. V. Ex• começa a carrear recur
sos sem um fidequado controle e espalhar recursos em grande quantidade, na 
área, fomentando a devastação, para a implantação de uma agricultura, com 
base numa tecnologia que V. Ex• ainda não definiu e não sabe muito bem o 
que vai acontecer daqui a 10, 15 anos. E como eu dizia, no início, o solo é o 
capital mais precioso que o homem possui, e está expresso pela sua fertilidade 
natural. Nós temos encarado o solo como mera fonte de renda. Quem tem ca
pital quer inantê-lo ou, Pelo menos, de preferência ampliá-lo, aumentá-lo. E 
nós estamos é comendo a fertilidade do solo. Quer dizer, se explorarmos a 
Amazônia, irracionalmente, nós vamos comer a fertilidade do solo da Ama· 
zônía -que não é muito gra·nde, a não ser em manchas roxas muito localizadas, 
nós vamos comer aquela fertilidade rapidamente e não vamos ter o dividendo 
que estamos esperando daquela área. 

O SR. ITAMAR FRANCO~ Não. O que digo é exatamente ~e nós 
aprendemos muito aqui com o Senador Evandro Carreira, - não é explorar 
irracionalmente. Mas evidentemente a Amazônia tem suas peculiaridades e 
particularidades que precisam ser analisados num espaço de tempo rápido. 
Mal comparando, mas veja o Sr. o que se faz do potencial imenso energético 
da Região Amazónica, se deixá-lo parado lá. No entanto se fala em construir 
- nós ouvimos inclusive num debate na Televisão- se fala em construir em 
Manaus uma usina nuclear. 

Veja o Sr. que, mal comparando o problema de ordem energética com o 
problema da agricultura, nós não podemos também deixar ... 

O SR. GLAUCO OLINGER ~ E hoje V. Ex• pega energia hidráulica 
até da correnteza dos rios, esse processo se faz girar tambores em cima da cor
renteza e gerar energia, não precisa nem queda d'água. 

O SR. EVANDRO CARREIRA~ Muito bem! 

O SR. ITAMAR FRANCO~ fl exatamente essa observação. E nós po
demos sentir até de perto, nós que somos da Região Sudeste, essas coisas indi
cam exatamente o que o falou. É preciso ter um zoneamento neste País. O que 
é da Amazônia evidentemente pode servir a f\1inas Gerais. 
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O SR. GLAUCO OLINGER- Senador, esse Projeto Jari, por exem
plo, que tem mais pesquisa do que muita gente tem ·na Amazônia, eles detec
taram mais de 70 espécies na floresta nativa, apropriadas para celulose. Mais 
de 70 espécies nativas para celulose. E tem aí umas 30 espêcies de excelente 
qualidade para móveis, para se aproveitar como madeira que se destine à 
fabricação de móveis. 

Pois bem, este Projeto que devasta a floresta para plantar pinus eliotis, 
ganelina e eucalipto, ninguém sabe o que eles estão fazendo com a madeira 
nativa, a não ser a parte de celulose e algumas que eles fizeram para dormen
te. 

Então, nesse Projeto de exploração da Amazônia, se ê que eles conti
nuam para a pecuãría, por que o Governo não estabelece? Jâ que o Sr. vai le
var um crédito- o crédito é subsidiado lã -jã que o Sr. vai levar um crédito 
subsidiado que é de grande vantagem para quem consegue obtê-lo, ele já fez 
um grande negócio. Por que que o Governó não estabelece que 50% da ma
deira aproveitável para construções, para celulose para móveis têm de ser em
pilhados, cobertos, postos em cima de um estrado, e amarrados, e eles, os 
50%, pertençam ao Governo? É que o Governo cobra como taxa de um recur
so, sobre um recurso natural que está sendo retirado e está sendo malbarata
do. 

Por que que o Governo não obriga a amontoar uma parcela dessa ma
deira na sua propriedade, num determinado I~cal, em cima do estra~o, vai 
cobrir (inintellgfvel) e v3i um fiscal do GovernO lá, passa uma cinta naquele 
negócio? Eu lhe garanto que, no ritmo que vai a expansão da Amazônia, se a 
gente acelerar esse ritmo. creio que em menos de 15 anos teríamos madeira 
suficiente para pagar toda a dívida nacional. Porque madeira. é muito mais 
importante do que ouro. Madeira é um recurso natural que estâ se esgotando 
com uma velocidade tremenda, que o mundo não tem condições de fazer ma
deira como nós podemos fazer outras coisas com ba~e no minério. Madeira é 
biomassa. 

V.Exa. pode ver que se analisar ou ftzer uma retrospectiva aí, dos últi~ 
mos 20 anos, por exemplo, no preço da madeira, verá como cresce o valor do 
metro cúbico de madeira. 

Então ·o Governo podia aproveitar aquilo lã para pagar a dívida externa. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Essa observação do Sr. se torna impor
tante exatamente porque o que-se observou lã, e é claro que.~e faz uma análise 
de dois ou três dias, não é uma experiência; é de uma vivência de muitos anos, 
do Senador Evandro Carreira e de outros. 

É como o Sr. falou, o que se observa. Entrega-se uma área de 3 ou de 15 
mil hectares, o sujeito passa -a explorar a madeira e de pronto ele pensa, o 
quê? ~serraria. As vezes ele obtêm- e -nós assistimos lá--:-:- só da madeira, I 6 
milhões de cruzeiros. Por aquela área estar entregue a ele, tudo subsidiado, 
tudo direitinho, é exatamente que acho que a observação do Sr. é oportuna. 

O SR. GLAUCO OL!NGER -.Por que não pode dar uma parcela? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Uma parcela. 

O SR. GLAUCO OLINGER - O Governo. diz assim: eu não tenho 
condição de retirar a madeira da propriedade. Não precisa, amontoa. Escolhe 
o local lã, bota no estrado direitinho. Ali tem madeira, por exemplo, a tal de 
massaranduba. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Massaranduba. 

O SR. GLAUC() OL!NGER - Massaranduba dura mil anos, amon
toada, não acaba nunca. Acho que pelo que se conhece de massaranduba reti
rada da floresta, massaranduba não apodrece. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Atê o próprio pau-brasil nós encontra
mos na região amazônica. 

O SR. GLAUCO OLINGER -·Deixa amontoadinha, num lugar qual
quer, compreendeu? Fica lâ, é do Governo. Quando tiver condições de reti
rar, o Governo manda lá um meio de transporte qualquer e começa a indus~ 
trializar essa madeira, começa a vender. Paga a dívida externa. 

Outro aspecto ê esse de o Sr. não conhecer a tecnologia e estar implan
tando às vezes grandes propriedades, sem saber o que vai acontecer daqui a 
alguns anos. Então acredito que o ritmo de desenvolvimento da Amazônia, 
na parte agrícola, ou, digamos, em determinadas atividades agrícolas como 
esta, fazer parte da pecuãria, não merecia um· ritino muito acelerado. Devia 
ser uma coisa com mais cuidado. Não há problema de se plantar seringueira, 
n6s importarmos borracha. Vamos desenvolver a cultura da seringueira, o 
mâximo possível, vamos plantar feijão, que é uin grande negócio ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- E o cacau? 

O SR. GLAUCO OLINGER - O cacau também. O cacau não ê tão 
bom quanto a seringueira, segundo o pessoal da CEPLAC, porque existe um 

mercado internacional e eles controlam a expansão da cultura cacaueira para 
evitar a queda dos preços do cacau. Não ê como borracha, borracha é como 
maçã, V.Exa. pode plantar sem susto, porque a quantidade importada ê mui
to grande. De modo que durante mais uns dez anos, podemo-nos atirar no 
plantio da seringueira, sem nenhum susto. 

Maçã, nós podemos ampliar nossos pomares por mais cinco anos, e de
pois se quisermos por mais outroS cinco, porque produzimos maçã na entre
safra. Então são coisas que V.Exa. pode cultivar mas sem o perigo de ver uma 
superprodução sem ter mercado. 

A seringueira naquela área, tranqUilamente, é uma cultura que não pre
cisa de restrição e nem deve. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Apenas a última pergunta, evidentemen
te, para não atrapalhar os nossos Senadores. Veja o Sr., no caso de Minas Ge~ 
rais, como as terras devolutas foram entregues a 30 cruzeiros o hectare. Assis
ti isto aqui, tão logo cheguei ao Senado. Acabando com a floresta heterogê-
nea, para plantação do eucalipto pinus. Nem passarinho se vê mais naquela 
região. Então são essas coisas que não dá para entender. 

O SR. GLAUCO OLINGER- Agora, sobre a floresta heterogênea, a 
floresta singular, a floresta solteira, existe um argumento muito forte da parte 
de empresários. Uma vez-nos encontrávamos numa plantação de pinus, lá no 
Sul, intercalado no pinus havia aquele percentual de araucâria brasiliense, 
quer dizer, o nosso pinheiro, que eles são obrigados a colocar no meio do pi
nus. Então o empresârio me dizia: "pois é, o pinus el/iotii cresce quatro vezes 
mais depressa, e me dá quatro vezes mais metros cúbicos de madeira, na mes
ma área e no mesmo tempo do que araucária. De modo que esses 10% ê pre
juízo. 

Este é um argumento econômico terrível, não é?~ um argumento econô
mico terrível. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não é só argumento económico. 

O SR. GLAUCO OLINGER- E na floresta diversificada, ai então o 
resultado econômico é bem menor. Mas na floresta diversificada devia ser 
por lei, mantida para assegurar os mananciais de ãgua, mantida nos terrenos 
acidentados onde existem nascentes, para se assegurar o abastecimento de á~ 
gua porque, daqui a pouco, nós vamos ter um problema muito ... sério de 
abastecimento de água para a cidade. Não tenha dúvida. 

O SR. ITAMAR FRANCO-~ verdade. Muito obrigado. 

O SR. - Eu só queria aproveitar aqui a lembrança do Senado· 
Itamar Franco, porque foi exatamente nessa visita que fizemos ao distrito 
agropecuãrio e que V. Ex• diz que nós temos que nos basear em determinadas 
experiênci,as e na visita que havíamos feito ao Jari no ano passado. Eles nos 
deram, como experiência vãlida, o plantio a que V. S• se referiu ainda hâ pou
co, do plantio do capim de baixo do pinus. O que nós assistimos no agrope
cuário, daí o que me causou uma interrogação muito grande no espírito é 
devastação feita, exatamente, em terreno em declive, terreno acidentado. Por~ 
que o Jari, a informação que nos deram no ano passado é de que o plantio de 
pastagens em terreno acidentado não teria condições -de vingar, porquanto a 
erosão, com o tempo (ininteligível}. Nós assiStimos exatamente isso lã no dis~ 
trito agropecuârio, e foi o que n~s preo~upou, porque se fosse o plantio feito 
nos pia tores existentes, ainda bem. Mas que o que n6s vimos foi a derrubada 
indiscriminada na ârea acidentada, como maior aproveitamento da madeira, 
e nada em relação ao pasto. 

O SR. GLAUCO OLINGER- O Senador levantou um problema inte· 
ressantíssimo porque V. Ex• veja que as nossas pastagens aqui do Sul, de ter
renos acidentados- o Senador lembra bem o Vale do Itajaí- quando o aci
dente é muito elevado nem o pasto, que ê considerado uma planta que retêm 
a erosão com grande eficãcia, consegue evitar a erosão. Vai forinando aquelas 
canaletas e o solo vai sendo degradado. No terreno acidentado depois de 12S. 
de declive, já não se conserva mais pasto. Aí se tem que manter a floresta se 
quiser conservar o solo. E isso em solos pesados, em solos argilosos, do Sul 
do País. Porque os solos pesados são muito menos sujeitos à erosão, do que o 
Solo da Amazônia. Quer dizer lá o problema é muito mais sério. O cu.idado 
tem que ser muito maior. Então V. Ex• levantou muito bem o problema. 

O SR. LEITE CHAVES - Sr. Presidente, peçO a palavra. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRÀ - Com a palavra o nobre Senador Leite 
Chaves~ do Paraná. 

O SR. LEITE CHAVES - Dr. Glauco, eu me reporto àquela parte ini 
ciai da sua palestra, quando se referia à questão da irrigação. A irrigaçP-1 
como sendo __ a alternativa preferida à irrigação ampla, inclusive, sendo d. 
preço mais razoável em relação aos daqui. 
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ViSiüiinos recentemente o Nordeste- uma Comissão Regional -e vi
mos uma irrigação que nOs impresSionou, não na propOrção devida, mas ali 
no Vale do Acoru_-:- me parece~ a única coisa que me impressionou no 
Nordeste. Embora eu seja Senador pelo Paraná eu voltei àquela região e de
pois de 20 anos não encontrei modificação em nada, não hã exagero meu no 
que estou falando, mas nada de definitivo, quer dizer, a miséria ê maior, o 
povo é mais pobre. Sempre tive uma reserva contra a questão da irrigação 
porque é muito cara. Mas eles aproveitaram e fizeram, quer dizer, o DNER 
fez essa experiência. Fez essa experiência, desapropriando áreas inteiramente 
sáfaras imprestãveis, de particulares e grandes latifundiários. E uma coisa sin
gular, pagando mesmo à vista, áreas, que jamais foram cultivadas, quer dizer, 
o próprio DNER encontrou resistência violenta naqueles elem~ntos que não 
queriam aquele processo. E eles instalaram ali quatro mil famílias. Ninguém 
com mais de 5 filhos. Dividiram em pequenos lotes. Plantaram cana, toda es
pécie de frutas, verduras, criando gado- gado europeu, gado holandês, 5, 6 
vacas, todos os filhos na escola, quer dizer, foi a coiSa mais impressionante. h 
na zona árida mesmo, no Ceará, não é em Fortaleza, a área é árida e semi
árida. Mas produzem cana para uma usina próxima, uma cana maravilhosa, 
tudo ligado, quer dizer, o preço mínimo- rio cOnjuritó- c·onsiderando o preço 
do açude que não foi feito agora, ele está caríssimo....:...... mas aquela experiência 
em determinados lugares acho que ainda pode ser feita. E é pequeno porque 
digamos o Nordeste é uma colcha de retalho. Cada local é uma realidade. 

O SR. PEDRO SIMON -Cada local é uma realidade e uma solução. 

O SR. LEITE CHAVES - Agora, vi também assim fazendas do Rio 
Grande do Norte, se é que é assim financiado pelo DNER, como inclusive na 
fazenda do Senador Dinarte Mariz, com açudes enormes sem serem usados 
para nada. 

Outra loucura que o DNER antigamente fazia é o seguinte: toda vez que 
houvesse um vale, havia uma interceptação para construir uma barragem. 
Dava pelo menos.condições nos locais de vida. Entãp mudaram a orientação. 
Não fazem mais barragem, deixam que água passe naqueles lugares ressequi
dos. Acho que no Nordeste, quer dizer, acho que até tem responsabilidade, 
quer dizer, não é uma junção, não é uma política de coordenação desses ór
gãos. Quando eles não conseguem resolver um problema, criam um terceiro 
órgão. É um desastre.--Quer dizer, voltamos profundamente decepciorlados. 
Não vimos nada de positívo. foi uril desastre, 1,1m verdadeiro desastre. 

O SR. GLAUCQ OLINGER - Em Pernambuco, Senador, estamos 
com li mil hectares já irrigados. E onde temos maior áreas irrigada lá. Esse 
sistema de pequenas barreiras, aqueles comunitários, fazem essa irrigação por 
métodos simples. E vamos expandindo isso. Agora encontramos dificuldade 
muito grande porque essa parte de irrigação ela cabe ao Ministério do Inte
rior e a gente precisa de recursos para financiar, para furar cisternas da bar
reiras, de açudes comunitários, para fazer os canais buscar a maneira para le
var a âgua, algumas barreiras podemser feitos a mon~ante, e a ãgua pode vir 
por gravidade. Temos que evitar que venha pela superfície porque aí ela -perde 
80% pela evaporação. Então a gente canaliza para economizar a água, e não 
hâ recursos, não hã dinltejro. 

O SR. LEITE CHAVES ~As áreas lá do Nordeste, as mais válidas, são 
totalmente de latifúndio. As áreas que prestam, no Nordeste, pertencem a pe
quenas famílias, e são exatamente a Zona da Mata, a zona da cana e as terras 
que não prestam são objetos de minifúndio. 

Então, digamos, que esses açudes seriam custeados, quer dizer, eu con
cordo com os pequenos reservatórios também, mas teriam que ser feitos pelo 
Governo porque numa fazenda, uma pequena-létr~râaquela, não comporta 
n tnhum açude. Quer dizer, teria que ser um açude médio para atendimento 
dessas pessoas. 

O SR. GLAUCO OLINGER - E essa a tese. 
Agora eu vou levantar um problema aqui, Senador, e vamos ver o V. Ex• 

concorda: quando o Governo faz um grande açude é considerado uma obra 
pública, e os gastos são totais, quer dizer, a fundo perdido. O Governo em
prega o recurso e constrói o açude. Para esses pequenos açudes, para cister
nas, barreiras, o que se quiser construir tenho pedido que sejam feitos tam
bém a fundo perdido, então, dizer: não, mas aí é para propriedade particular. 
E não é mais considerado pública. Quer dizer que um açude grande, que serve 
às vezes a uma dúzia de pessoas, ê um investimento público. Quando o V. Ex• 
faz mil, para mil famílias de pequenos agricultores, deixa de ter o adjetivo 
público, para ser particular e, ainda tem que ser financiado, inclusive tem que 
cobrar 7% ao ano. Por que não hã um programa de construção em que o Go
verno cria um recurso especial para isso e faz fundo perdido? Para orientar a 
construção de barreiras, a localização, a captação de ãguas, irrigação, e o Gó.
verno entra com essa infra-estrutura para iriigãção, inclusive a ptóp'ria bom-= 
ba. Acho que a honra em que tiver que fazer o recalque da ãgua com uma 
bombazinha. O Governo tlnancia a fundo perdido, porque no fim ele vai lu-

crar e não precisa estar fazendo agora, planos de emergência, o pessoal não 
precisa estar saindo de lá_e, no fim o lucro resultante desse fundo perdido é 
muito mais do que as despesas que estão sendo feitas agora, para contornar 
os prejuízos das secas. 

O SR. LEITE CHAVES- O Sr. coloca muito bem essa situação. Ago
ra, quando o Governo lança esses planos de emergência a fundo perdido, se 
ele tivesse aplicado a fundo perdido essas pequenas obras de infra-estrutura 
talvez não tivesse de lançar, a fundo perdido, porque está inclusive aviltando 
o homem daquela região da forma como estã sendo distribuído o dinheiro. 

O SR. GLAUCO OLINGER- Não precisava o plano. Mas o mais im
portante, Senador, é que com o sistema de irrigação nós teríamos assegurado 
a produção. Então, nós teríamos tido o feijão, o milho, a abóbora, a mandio
ca. Então eles teriam a comida, que estamos mandando agora para lá. Esta
mos mandando comida porque não houve produção. O principal seria termos 
assegurada, através da irrigação, a produção de alimentos, para as popu
lações rurais de lã. 

O SR. PRESIDENTE (Evelãsio Vieira)- Com a palavra o nobre Sena-
dor Evandro Carreira, do Amazonas. -

O SR. EVANDRO CARREIRA- Professor Glauco, o Sr. reconheceu 
na sua palestra, que a Amazônia ainda é uma incógnita. Sabemos muito pou
co em termos de solo, em termos de equilíbrio biológico da Amazônia. Ota, 
sendo assim, o que V. S• acha de preservarmos essas manchas roxas que po
deriam constituir bancos genéticos da maior importância e para a preser
vação e; Vamos dizer, assim, para a proliferação da floresta Amazônica? 

Rondônia, por exemplo, é de terra roxa, aquele trecho de Altamira ou 
outro trechinho perdido, e que se estã pretendendo derrubar, devastar a flo
resta virgem para a agricultura. Não haveria necessidade de tomarmos po
slção impedindo isto ou até mesmo verberando este crime que lesa à Amazô
nia?- O Professor Manzolini, da USP de São Paulo, provou a teoria de que 
a Amazônia talvez fora devastada alguns milhares de anos atrás e ela teria se 
recuperado em decorrência desses bancos genéticos que ficam exatamente, 
precisamente no escudo pré-AmaZônico. É interessante que não hã um ban
co, uma pedra roxa dentro do grande talvegue Amazônico. Quer dizer, den
tro da bacia, estão sempre bordejando, estão na borda da bacia, estão sempre 
caminhando para o Planalto Central, para o altiplano Boliviano ou para o 
Maciço Guiana ou Cordilheira dos Andes. Quer dizer, dentro dali não hã 
nada a não ser segUimentos, terra trazida pela erosão. 

Seria interessante uma posição de vanguarda da EMBRATER, talvez 
agora interferindo nesse pacote florestal que o Governo, não digo o Governo, 
acredito até que o Governo esteja muito bem intencionado com relação à 
Amazônia, mas a (ininteligfvel} antropófaga dos empresârios que põe a eco
nomicidade da Amazônia na madeira. Hã necessidade de nós tirarmos essa 
importância económica da Amazônia. A Affiazônia rião tem nenhuma econo
micidade quanto à madeira, ela é um suporte de equilíbrio biótipo, assim 
como o caiar, como a chuva, como a umidade. 

Vou fazer duas perguntas; e depois gostaria de ouvir a opinião de V. S•, 
que já parece coincidente com a minha. Eu tenho me o beberado também nos 
trabalhos de V. S•. Acho que há necessidade dt uma intervenção, principal-. 
mente de V. S• como Presidente da EMBRA TER, para evitar que esse pacote 
que se pretende mandar para o Congresso, está ainda hibernando em sono le
tárgico na Presidência da República e que já foi adulterado, porque as univer
sidades se reuniram, o Estado-Maior, num grupo de trabalho interministerial 
e elaboraram um pacote, mais ou menos acertado, embora com muitos tro
ptços, claudicando muito, porque previa uma floresta nacional de aproveita
mento económico. Acho que não pode haver essa floresta nacional na Ama
zônia, ela deve ser preservada in totum. Não quer dizer com isso que ela não 
teilha uma economia. Aí quero perguntar a V. S•: não estaria essa economici
dade na sua capacidade protéica de produzir proteínas da fauna ictiólogica 
das suas essências vegetais e não do (ininteligfve/), ou mesmo até das suas es
pécies (ininteligível} como a (ininteligível} e outras? Por que então plantar pi
nus cariba e pastos para criar bois, por que não criar capivara, por que não 
criar cotias, que já estão adaptadas, já têm anticorpos, enzimas, defesas natu
rais? Não seria interessante a EMBRA TER empunhar esse vex.ilo da econo
micidade hidrográfica, aquática? 

O SR. GLAUCO OLINGER- Eu jã vi um pronunciamento, se não de 
_y. St mesm_o, mosti"ltndo o potencial que tem a região, principamente para a 
piScicultura, qu~- é fabuloso, e se a pessoa faz uma agricultura principalmente 
provida de todos esseS defensivos que utilizamos aí, é o caminho mais rápido 

·para se acabar com a fàuna ictiológica de lã. b como no caso do pantanal, se 
:não se cuidar acabamos com essa possibilidade. Agora, o problema parece 

c:iüe ê muito _mais político. Porque, no momento, por exemplo, que a 
EMBRATER-empunhar uma bandeira de que se deve refrear o desenvolvi
mento da Am8.zônia, como eles chamam, para mim é .. desenvolvimento" re-
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duzir os créditos, a-derrubada da floresta, vou ter um batalhão de gente im
portante em cima de mim, dizendo que este camarada devia sair rapidamente 
para Florianópolis, que é minha terra, porque não estâ cabendo mais aqui na 
EMBRATER. Acho que é um problema que envolve também uma questão 
política muito importante, além da económica; e que cabe à Câmara Federal, 
ao Senado, elaborar um anteprojeto de lei, bem feito, e submeter isso à apro
vação dos Deputados e dos Senadores, nem digo preservar a Amazônia, não 
vou a esse ponto, vamos preservar como um ecossistema para ser mantido, já. 
nem deveria ser assim. Vamos primeiro aproveitar as grandes reservas de ter
ra que temos no País e onde nós sabemos que podemos explorar essa reserva 
sem o perigo, com o qual nos defrontamos no caso da Amazónia. 

Existem outras áreas que podem ser ganhas com antecipação, sem ser ne-
cessário a gente correr para a Amazônia. Acho que a própria colonização em 
Altamira foi um erro crasso, para mim, perdoem-me os Ministros da Agricul
tura que foram para lá, mas para que colonizar Altamira? Para quê? Quando 
nós podíamos começar a colonizar aqui, mais próximo do cerrado, em vez de 
estar derrubando flore_stas_para plantar. podíamos estar implantando flores
tas no cerrado e cultivando-o, que é uma fronteira muito maiS propícia para a 
expansão agora, do que a Amazônia. 

O SR. EVANDRO CARREIRA- Professor, V. S• se referiu ao proble
ma político. Exatamente aí que queru me debruçar com rnuita insistência. 
Acho que o problema amazônico não é um problema político, ele é, antes de 
tudo, um problema biológico. O problema político, a decisão política, o gesto 
político para a Amazônia tem que se arrimar na informação biológica, sob 
pena de nós perdermos uma riqueza imensurãvel. Por exemplo, a riqueza ma
deireira que não é, no caso específico da Amazônia, no momento, não é ri
queza, parece-me que a floresta amazónica ê a peça de uma grande usina ... 
como é o calor, como é a umidade, como é a chuva, como é o rio. Então, po
deríamos fii:th audo, ocupar a Amazônia porque, modus ln rebus, não é en
cher de gente, porque talvez a pata do homem seja mais prejudicial do que a 
pata do boi na Amazônia. A Amazônia talvez já. esteja ocupada pelo mais 
sublime complexo fitozoológico do planeta. O que precisamos ê decifrar, a 
Amazônia talvez seja uma hidroesfinge, exigindo de nós uma decifração. E 
para isso ê preciso que homens da sua envergadura, com a sua responsabili
dade cientifica, tenham a coragem de enfrentar essas adversidades, isto é, o 
fato de 100, 200, 300, 1.000 empresários, predadores, canibais do século xx, 
queiram destruir aquilo, cuja responsabilidade científica não deve permitir, 
embora V. S•_ saia corrido da EMBRA TER e eu saia corrido do Senado. Tal
vez eu não retorne ao Senado, pouco me importa, o que importa é a minha 
responsabilidade como amazônida, como brasileiro e como hominídeo. Por
que temos uma responsabilidade. A Amazônia não pode ficar dentro daquele 
critério que afirrriOii Costa Cavalcanti na Conferência de Estocolmo, que era 
um problema de potestas. Nós ê: que íamos resolver o problema da Amazônia. 
Se nós entendêssemos de queima-la, era um problema nosso. Não. Nós temos 
uma responsabilidade com a humanidade, talvez a Amazónia seja o ponto 
crítico de perturbação do equilíbrio e principalmente do equilíbrio da ab
sorção do C02, do seu bióxido de carbono. A destruição da Amazônia pode 
levar o Planeta Terra a um desequilíbrio biológico total. 

Já destruímos o Saara, já destruímos a África, jâ destruímos um trecho 
da Ásia. Exatamente, quem sabe se a Amazônia não 6 o ponto críticO? Porque 
há sempre um ponto crítico, hã uma elasticidade em tudo, em todos os com
portamentos. Portanto precisamos da sua responsabilidade científiCa, que eu 
pude constatar, Professor Glauco, pois estou fascinado com os seus conheci
mentos. Eu lhe asseguro, pela primeira vez, ouvi neSta Casa um homem com 
conhecimentos profundos, sincero e honesto nos seus pronunciamentos, com 
críticas severas à própria EMBRATER que o Sr. dirige. Então essa responsa
bilidade, que eu convoco nesta hora, para que o Sr. exiga participai' desse pa
cote e dizer, está errado, não pode haver zoneamento ecológico para a Ama
zônia. Querem zonear, quer dizer, podemos pegar esta parte aqui e dar 100 
milhões de hectares para os japoneses depredarem, como vamos dar 400 mil 
hectares para a Andrade Gutierrez, como deu para Daniel Ludwig, que está 
exigindo 6 milhões de hectares agora. Jâ tem, como o Sr. disse, 3 milhões no 
domínio dele, na Jari. Mas ele quer mais 6 milhões. 

Já se sabe que a gmelina arbórea não deu resultado, só em terra mais fér~ 
til, na ureia não dá, tiveram que usar o pinus. Também o pinus só não serve 
para celulose, ele tem que consorciar gmelina com pi nus. Então tem de devas
tar. Por isso ele quer mais terras, para poder ou consorciar as fibras curtas, 
que ele está tirando dela, com as fibras longas do pinus, para poder dar uma 
celulose comerciável. Logo, o nosso problema é denunciar isto. Não podemos 
aceitar istO. Quero saber se suas informações estão mais aprimoradas do que 
as minha~ a re..o:;peito do aproveitamento da correnteza dos rios, da qual V. S• 
Glou com mu!ta propriedade. 

Professor, hoje estã se depredando- meus colegas se referiram e têm co
nhecimento do assunto - o distrito agropecuário da SUFRAMA. ~ um cri
me o que está se fazendo em Manaus. Acredito que o Superintendente da SU
FRAMA, que é um homem da melhor formação, da maior responsabilidade, 
Dr. Ruy Lins, homem da maior seriedade\.: hvnestidade, já. pegou o bonde 
andando e não pode mais reverter. Mas se nós denunciarmos, se V. S• e ho
mens de responsabilidade fizessem uma crítica errada,não é possível prosse
guir, não é passiVei dar 15.000 ha para plantar pasto na Amazônia. Não exis
te terra firme e é tolice dizer que há terra firme dentro do alagado amazônico. 
Portanto, não há condições de suportar pasto. Tenho conhecimento de que 
um técnico da EMBRAPA afirmou estar- plantando e que a poeralha, aquela 
leguminosa que fixa nitrogênio através da bactéria riz6bio estaria alimentan
do o gado. Mas ele acabou afirmando que o gado passa 24 horas no campo de 
poeralha e 24 no campo de gramínea, para poder produzir uma grande quan
tidade de leite. Então está provado que o gado não pode viver só da poeralha. 
Não sabe ainda o que vai resultar de um plantio homogêneo de poeralha na 
Amazônia. Não se tem experiência disto. Não é porque deu ou foi favorável 
em um ou dois anos. V. S• sabe que a pimenta-do-reino, nos primeiros cinco 
anos, foi uma maravilha, enriqueceu milhares de japoneses. Depois apareceu 
um nematóide apodrecendo tudo. Quer dizer, as viações não são meteóricas, 
não são de súbito, às vezes elas exigem uma elaboração que pode decorrer 
dessas enzimas e até de extrametabolólicos, que hoje estamos conhecendo. O 
homem não sabe nem o que é o extrametab6Iico, sabe que ele age como cata
lisador. É exatamente por isso que temos que rever, exigir e insistir que a 
Amazônia- deve ficar intocãvel do ponto de vista florestal. A sua economici
dade não está na madeira, está na sua capacidade de produzir alimentos, que 
é melhor mercado do que o da madeira. 

Estou fazendo uma outra palestra. Perdoe-me nobre professor, é porque 
o seu ponto de vista é coincidente com ·o meu. 

Quero, apenas, enfatizar e pedir a V. S• que faça disso o seu cavalo de ba
talha, pois V. S• tem autOridade para isso. Eu não a tenho. Sou um advogado. 
Ninguém acredita em mim como estudioso da matéria. Na minha terra me~· 
mo ninguém acredita. O nosso Presidente é testemunha de que os homens do
nos de jornais da minha terra me apupam toda hora. Aliás, no aeroporto es
tavam dois, e quando o nobre Senador João Calmon disse que eu teria de
monstrado autoridade no assunto, eles se surpreenderam. Um tem 50 anos de 
jornalismo e o outro tem 40 anos. O nobre Senador Evandro Carreira conhe
ce o assunto? Nós não sabíamos. Vejam bem, homens que escrevem em jor
nal. Não tenho autoridade porque sou advogado, mas V. S• tem. 

Solicito a V. S• com humildade que empenhe essa bandeira, o Senhor 
tem categoria para fazê-lo, mais do que eu. V. St'é mais técnico, mais cientis
ta. O pacote estã na Presidência da República. Ele virá, com certeza, encam
pando a idéia da celebérrima Associação dos Empresários da Amazônia, cow 
mandada por um tal Carlos Meireles, que encarna todo o pensamento predaw 
tor para a Amazônia: o problema é devastar, o problema é cortar, tirar maw 
deira e fazer dinheiro, engordar o gado e depois deixar o deserto. Talvez uma 
pretensão imobiliária. Depois conl a terra, a expansão das cidades. Eles não 
têm a menor idéia da importância ecológica, mas V. S• tem. Preocupe--se com 
esse pacote, pois ele está aí, e virâ. Se não vier neste ano, virá. no outro. Quem 
ainda estã contendo esse pacote é o próprio Presidente da República e o Mi
nistro do Interior Coronel Mário Andreazza. Façamos justiça a eles. O Sr. 
Carlos Galuf, Presidente do IBDF, um dos motivos por que ele foi retirado 
do cargo foi o de não ter assinado o pacote adulterado, esse anteprojeto feito 
pelo grupo de trabalho interministerial, que foi adulterado a nível do Minis
tério da Agricultura e do Ministério do Interior, ele não aceitou e tentou im
plantar um departamento, uma fiscalização lá no Jari. Então hã necessidade 
de homens do seu gabarito empunharem essa luta. E dizer mesmo ao Presi
dente da República: não dâ, é crime. Temos outras economicidades na Ama
zônica. Vamos fazer as fazendas aquáticas na Amazónica. Temos o boi, tew 
mos o capim da água, que é a canarana. V. S• conhece isto. 

O SR. GLAUCO OLINGER- Temos o búfalo. 

O SR. EVANDRO CARREIRA- Exatamente. Temos a cultura bufa
Una, como V. S• preconiza. Trata-se de uma cultura ideal, porque pode ficar 
na vârzea. Com um metro de profundidade ele mergulha e come. Poderíamos 
partir até, no caso de enchentes muito grande, para os currais flutuantes, com 
madeira apropriada, com arquitetura flutuante ao invés de tentarmos resistir 
o rio no peito, poderíamos domá-lo no seu dorso, subindo com o fluxo e com 
refluxo, descendo. 

Ilustre confer·encista, saio daqui encorajado, estimulado, por ver que a 
minha terra possui homem como V. S•, com conhecimento, com honestidade 
e com seriedade, 

Eu pediria que éncampasse essa luta de dizer que a economicidade da 
Amazónia não estâ na terra, está na âgua. A Amazônia tem mais âgua do que 
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terra, ela não é continente, é uma polinésia, é um arquipélago. Quando os rios 
enchem não há mais terra, é água. Ninguêm caminha na Amazônia m~is do 
que cinco quilômetros na frente do nariz, quando o rio está cheio, que não dê 
num charco, num igarapé, igarapó, no mar. O nosso :Peixe-boi tem 600 quilos, 
que nunca nacionalizamos. Qual o es_tímulo que demo_s para a canarana'? Ne
nhum. Não aperfeiçoamos a canarana e podemoS apeifeiçoâ-la. Já consegui
mos híbrido de tudo. Ninguém experimentou conseguir uma canarana, um 
capim aquático, mais rico em protéíil.as. Pode-se fazer isto. Aí estâ a genética 
a nossa disposição. Por que conseguimos melhorar o capim, o colonião, esse 
ou aquele e não conseguimoS riada com relação à canarana? Temos de encher 
toda a várzea da Amazônia de capim para o búfalo c para o próprio boi. 

Encerrando, meu ilustre conferencista, gostaria de ouvi-lo, se possível 
minuciosamente, em relação ao aprOveitamento hidráulico e hidrelétrico da 
Amazônia, não represando, porque é- Outro crime. -Represar a água na Ama
zônia é criirie: Podemos aceitar como uma medida pioneira, dentro da nossa 
precariedade de energia. Podemos admitir isso, estou admitindo, mas acho 
que não deve ser a solução. A energia elétrica deve ser retirada da correnteza 
dos rios, das pontas de âguas, não inundando, porque a inundação também é 
um insulto ecológico. Nós perturbamos nichos ecológicos e podemos destruir 
espécies endêmicas que só ali existem. 

Disse na última reunião de agricultura, quando perguntei: por que na 
Amazônia, no rio Negro, afluente do rio Amazonas, não tem índio na mar
gem direita? Nunca teve, nunca se encontrou uma choça, uma taba, uma ma
loca de índio à margem direita, todos estão à margem esquerda. Por quê? 
Qual é o instinto cósmico desses índios?~ um conhecimento milenar, que não 
temos, como o índio, que aprendeu com a natureza, a qual ele nunca agride. 
Ele se ajusta e se acOmoda à natureza. Toda a Amazônia jâ abrigou 20 mi
lhões de índios. E não houve nenhum insulto. Eles deixaram-na íntegra e total 
para os predadores ditos desenvolvimentistas e cristãos. Então por que esse 
insulto? Esta solução não seria ideal. E o aproveitamento do choque térmico 
entre o encontro de águas, como acontece com o SoHmões e o rio Negro, 
onde se calcula que é passivei produzir 20 milhões de quilowatts- eu não sei 
se V. S• está a par disto- com o tratamento através da amônia, que é um tra
tamento caríssimo, mas que é definitivo, é como uma hidroelétrica. O encon
tro das águas onde nós estivemos pode produzir 20 ni.ilhões de quilowatts. O 
que hoje o Brasil gasta, despende, só no encontro das âguas. Também temos 
o encontro do Tapajós, porque o Negro, em- viitude da presença de todas as 
coisas, absorve muito calor, e é mais quente do que o Solimões. Então há um 
chocjUC-térffiico -e esse choque tériníêo~ num tratainerito-técnico e espeCialiZa
do, pode produzir energia em abundância. Além disto nós temos a correnteza 
dos rios. Eu gostaria de ouvi-lo, meu ilustre conferencista. Aqui, os meus pa
rabéns. E conte com esta humilde voz ao seu lado. E se nós formos corridos, 
um dia, desta Pátria, eu quero correr ao seu lado. 

O SR. GLAUCO OLINGER- Muito obrigado, nobre Senador. V. Ex• 
nos honra muito com suas palavras, e fico agradecido. 

Essa tecnologia de produção de energia utilizando corrente estâ sendo 
desenvolvida, principalmente, na França. Eles utilizam tambores flutuantes, 
alternados, de modo que, ao correr das ãguas, ela gira esses tambores e esses 
tambores são presos em cabos, de margem a margem, da maneira a não impe
dir a navegação. Com a vinda de um barco, o cabo afunda e o barco passa 
por cima. Nos extremos desses tambores são montados, então, alternadores, 
geradores de energia que produzem uma corrente elétrica e essa corrente elé
trica é acumulada. Isto pode ser feito teoricamente. V. Ex• pode colocar uma 
série desses tambores- de 50 a 50 metros ou de 100 a 100 metros- de modo 
que V. Ex• não alterará em nada o sistema ecológico, o ecossistema que se 
mantem inalterado. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Seriam moinhos de 
vento, moinhos aquáticos ... 

O SR. GLAUCO OLINGER- Moinhos aquáticos iguais aos moinhos 
de vento. E, como V. Ex• se referiu, quando se faz a represa, por exemplo, 
para a retenção, para a elevação do nível da água e aproveitar então a força 
da queda, nós já estamos, cOfio V. Ex• diz, agredindo a natureza. E mais ain
da, no Nordeste, para quem é do Nordeste, o grande açude foi feito numa ba
cia de acumulação de água, precisamente onde o terreno é mais baixo e onde 
é possível acumular âgua. Acontece que são precisamente nos terrenos mais 
baixos onde a terra é mais úii11da, onde a terra é melhor, onde os agricultores 
aproveitavam para fazer os seus plantios, suas' lavouras de subsistência. No 
momento em que o açude tomou conta de toda a bacia, ele comeu as melho
res ãreas agricultáveis e como não se tratou de se instalar um sistema de irri
gação que viesse ã colocar as ãguas do açúde, agora, nas terras secas a fim de 
torná~las úmidas e agricultáveis, o açúde prejudicou muito mais do que resol
veu o problema. Na Amazônia, onde hã abundância de rios, e a Amazônia 

não é plana, nós sabemos disso, inclusive hã quedas d"âgua, pode haver um 
aproveitamento tanto de quedas como de correntezas, sem precisar fazer re
tenção d'ãgua, através de barragens, mudando então os ecossistemas e possi~ 
bilitando a continuidade e a potencialidade, principalmente para a produção 
da proteína, através do peixe, como V. Ex• bem explicou. Era isto o que tinha 
a dizer. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Muito obrigado a 
V. S• 

O SR. PRESIDENTE (Eve!ãsio Vieira)- As indagações que desejava 
fazer ao Presidente da EMBRA TER, Sr. Glauco Olinger: Um grupo de Sena
dores foi ao Projeto Jari, mas teve dificuldades. Depois de muita luta, conse
guiram chegar. Uma Comissão do Conselho Nacional de Segurança, da qual 
V. S' fez parte, lá esteve, mas não teve acesso aos laboratói'íos, segundo fui in
formado. Eu então indago: é verdade? 

O SR. GLAUCÓ OLINGER - A C_oinissão estava representando o 
Ministério da Agricultura, mas as portas do Jari foram abertas pelo Conselho 
de Segurança. Nós recebemos informações prévias, e depois se formou um 
grupo para visitar o Jari e fazer um relatório. Cada visitante fez o seu e eu fiz 
o meu. Agora, realmente, lã, quando fomos visitar a lavoura do arroz ... Eles 
estão com 3.600 hectares de arroz e pretendem cultivar 17.700 hectares ao to
do, na várzea amazônica. Estão, obtendo duas colheitas por ano de 4.200 qui
los cada, são 8.400 quilos, por hectare, de arroz. É uma produção excelente. 
Eles já têm variedci.des de arroz produzidas para aquela vârzea e variedades 
que foram produzidas por técnicos contratados pelo Jari. Lâ, nós fomos in
formados de que esses técnicOs trabalhavam no IRE, que ê um instituto de 
pesquisas americano. Depois de visitarmos as lavouras, nós fomos visitar o 
depósito de arroz, as máquinas de beneficiamento de arroz e ao lado desse de
pósito estavam os laboratórios de análise de solo, de análise de semente, labo
ratório de genética. E ali - eu tive surpresa, pelo menos a mim me surpreen
deu porque viajava conosco um pesquisador emérito, que hoje é o Secretârio 
Nacional da Produção, e ele queria detalhes sobre cruzamento, variedades
e ali não fomos atendidos, ficamos do lado de fora. Na rua, realmente. Não 
fomos convidados para entrar no laboratório. O laboratório parecia-me bem 
instalado porque por fora estava cheio de ar condicionado, e lá por dentro de
veria ser muito interessante ver, observar, conhecer um laboratório desse ti
po, porquejã havia, inclusive, produzido variedades, com essa produtividade. 

-o SR. EVANDRO-CÂRREiRA- V. Stlem toda razão. Eu quero só 
colaborar e dizer que eu também fiz parte de uma Comissão que foi ao Jari e 
também nós fomos irripedidos de entrar naquele laboratório, não nos permiti
ram entrar. A explicação foi dada do lado de fora. Apresentaram-nos um tai
landês que é o maior técnico do mundo em juticultura e trabalha para ele. 
Nós fornos informados de que só esse tailandês ganha 10 mil dólares por mês 
de ordenado, é pago nessa base por mês. É a maior autoridade de juticultura, 
no mundo, contratado pelo Jari e é ele o chefe dessas pesquisas altamente so
fisticadas. Eu critiquei esses pacotes ·exatamente porque não foram transferi~ 
dos para o Brasil. O Brasil não sabe nada a respeito das pesquisas feitas no 
Jari. 

O SR. GLAUCO OLINGER- Eu fiz um Relatório, contando o que vi, 
e dei minhas sugestões. Acho que o Governo deve fazer um convênio com o 
Jari e esse convênio precisa ser feito, ainda que tenha de ser por compulsão, 
no sentido de que eles abram tudo que estâ lá ao conhecimento dos técnicos 
brasileiros, para que possamos estagiar no laboratório, no campo, nas suas 
oficinas, nas suas indústrias; estagiarmos e aprendermos a tecnologia, porque 
acho um direito que o brasileiro tem de saber o que estão fazendo dentro do 
nosso País, principalmente quando aquilo que estão fazendo pode ser de 
grande utilidade para nós, brasileiros, porque vamos fazer agriculfura e 
agroindústria naquela mesma região. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA - É mais fãcil estagiar na Rússia do 
que estagiar na "república do Jari? 

O SR. GLAUCO OLINGER- Não sei, porque não fizemos uma tenta
tiva. Estou fazendo a proposta e vamos ver se eles aceitam ou não aceitam o 
convênio. Se não aceitarem, eu boto a boca no mundo. Quanto a isto não há 
dúvida. 

O SR. EVANDRO CARREIRA- Quais são as principais deficiências 
do PROÁLCOOL? 

O SR. GLAUCO OLINGER - Dentro do PROÁLCOOL nós temos 
um problema de produção de álcool para o meio rural, para os agricultores. 
Nós sabemos que o meio rural brasileiro, hoje, consome cerca de 15% da 
energia produzida, da energia consumida no País - gasolina, óleo diesel -
15% disto é_ consumido pela atividade rural. Então é muito pouco o que a ati-
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vidade rural realmente consome de petróleo importado. Ocorre que, por 
exemplo, em Rondônia, dizia-me anteontem o Secretário da Agricultura, que 
cada litro de gasolina que chega em R9ndônia, cada litro de óleo diesel que 
chega em Rondônia, custa, de transporte, o equivalente a dois e meio a três li
tros. Imediatamente chegamos à conclusão de que fazer uma de.stilaria de âl
cool, lâ em Rondônia, não pode deixar de ser econômica. Então começamos 
a fazer uma motivação em cima da Comissão do Álcool e pela própria im
prensa, dizendo que seria altamente conveniente para o País a instalã.ção de 
pequenas destilarias, e pequenas destilarias que fossem acessíveis aos fazen
deiros, aos agricultores, e principalmente aos pequenos agricultores que, atra
vés de organizações e cooperativas, poderiam ingressar no bom negócio do 
álcool. Não há nenhum negócio melhor, daqui para frente do que alimento. 
Alimento é um negócio que será cada vez melhor porque será cada vez mais 
escasso e mais caro. Portanto é um bom negócio, com perspectiva; e o álcool 
melhor ainda, porque o petróleo terá mais 20 ou 30 anos no máximo. Então 
por que o pequeno agricultor, que não tem muita perspectiva de realização de 
bom negócio, não pode fazer parte dessa agroindústria, que é a agroindústria 
do ãlcool? 

Recebi um contravapor, dizendo que o álcool tiraria o pequeno agricul
tor d3. produção de alimentos. Respondi que isso é _problema da tecnologia. 
Quando fomos instruir um grupo de agricultores a constituir uma cooperati
va para produção de álcool, chegamos, ao mesmo· tempo, a instruir que eles 
plantem cana ou sorgo em fa"ixa, jã para o coritrole de erosã.o. E entre essas 
faixas vamos fazer a cultura de alimentos.~N6s teremos a matéria-prima para 
o álcool e estaremos aumentando a produtividade, porque estamos defenden
do o solo contra a erosão para a produção do arroz, do feijão, da batata e do 
milho, sem tirar o agricultor da produção de alimento. Ele pode reservar lO% 
da sua ârea para produção de cana, de sorgo, para fazer álcool, c o restante 
para produzir então as culturas alimentares. 

Levantaram outro problema, Disseram que nas pequenas destilarias não 
haveria economia de escala. Respondi que economia de escala da pequena 
destilaria ê muito mais perfeita do que da grande, porque um dos problemas 
que enfrenta a grande destilaria, hoje, é o destino do vinhoto. Dizem eles que 
fazer uma usina para o aproveitamento do vinhote é outra usina. O aprovei
tamento do vinhoto requer depósitos enormes porque cada litro de álcool 
produz 13 litros de vinhote. Na pequena destilaria esse problema não existe, 
porque o mesmo veículo que pode ir lá buscar o âlcool, o combustível do 
agricultor, que seria um tambor qualquer para servir de depósito de âlcool, 
esse mesmo veículo pode ser aproveitado para levar e espalhar vinhoto direta
mente na propriedade rural, em cima da lavoura de cana, como fertilizante de 
primeiríssima qualidade. E se ele não quiser espalhar o vinhote na lavoura ao 
natural, ele pode colocar o vinhote num biodigestor, na propriedade, fabricar 
gãs, energia, para o seu consumo e'ainda o resíduo novamente ser aproveita
do como adubo. Então não sobra nada. Se ele for um pequeno agricultor, ele 
pode cultivar o terreno dele, mas com tração animal, o que estamos propug
nando, estamos difundindo. Ele pode transportar essa matéria-prima, a cana, 
o sorgo, numa carreta. Ele vai cozinhar o caldo dele com o bagaço da cana, 
porque o bagaço fornece energia de sobra para fazer _a destila_ção. Ele vai uti
lizar o vinhoto na agricultura. Agora, eu pergunto a V. Ex•: O que é que ele 
importou, o que ele comprou para fazer álcool? Nada! Ele tira tudo da s~a 
propriedade, tira todos os ínsumos da sua propriedade, graças à força tisica 
dele e ao trabalho animal, que, por sua vez, produz energia com base em ca
pim. Por meio da fotossíntese tira tudo da propriedade dele. 

Lembro-me atê de outro problema. ~ difícil o controle: de qualidade. O 
controle de qualidade mais difícil é o do leite. E leite ê consumido por seres 
humanos e não se cuida muito do controle da qualidade. Agora estão queren
do fazer o controle da qualidade do álcool. Ora, quem consome âlcool, quem 
vai colocar álcool no tratar, não vai querer colocar álcool de má qualidade; 
ele ê o maior interessado em ter um álcool de boa qualidade para colocar em 
suas mâquinas. Então, não precisamos nos preocupar que alguma cooperati
va de álcool, para seu consumo, vã usar álcool de má qualidade. Levantei isto 
e mais: o controle de qualidade do álcool, o alcoômetro, até um menino de 
curso primário faz, porque tem uma graduação em cima, que pode ser marca
da com uma faixa vermelha, mergulha aquilo no álcoÕl, se atinge a faixa ver
melha, acabou-se; se não atinge é preciso destilar mais. 

Ainda levantaram o problema do controle. É preciso fazer o controle 
dessa produção. Bom. É o controle de 15%,já não é muito. Mas digamos que 
desses 15% se assumisse um controle e se perdesse 5%. O que é que representa 
isto para a economia nacional? Nada! Mas respondemos que o sistema de dis· 
tenção poderia assumir o controle da produção. Entrávamos em contato com 
os agricultores, em contato com as cooperati\'a~, responsabilizando-nos por 
dar toda assistência técnica a essas cooperativas, fazer um controle de quali· 
dade e mais o controle da capacidade de âlcool produzido e forneceríamos a 

quem quiser, a quem controla a produção nacional do âlcool, forneceríamos 
então a estatístiCa da produção. 

Aí, comentaram o último problema. Que não existe ainda um protótipo 
de minidestilarias aprovado. Em São Paulo, jâ hâ duas fábricas de minidesti
larias, uma da ininteligível outra da Barbosa, que estão produzindo algumas 
minidestilarias. É claro que elas não são perfeitas, elas têm uma porção de de
feitos. Vamos começar a montar essas minidestilarias, e vamos trabalhar em 
cima delas, fazendo pesquisas para aperfeiçoar o desempenho industrial des
sas minidestilarias. E estou fazendo uma proposta, que peço não saia daqui 
da Casa, estou fazendo uma proposta ao Sr. Ministro da Agricultura para 
instalarmos quinze minidestilarias em quinze universidades brasileiras. Com 
isto, estamos querendo que, primeiro, as universidades façam pesquisas em 
cima das destilarias; segundo, faça essa pesquisa na (ininteligfvel) para essas 
destilarias, dando oportunidade aos estudantes de começar a tomar interesse 
na produção do álcool. Quer dizer, estamos formando recursos humanos 
para a produção do álcool, que é um dos bons negócios para o futuro de um 
país como o nosso. A universidade pode produzir seu combustível da própria 
destilaria, que elimina um grande problema, que é o problema do seu abaste
cimento de combustível, que ela pode tirar da própria rninidestilaria. E essa 
minidestilaria passa a ser um centro de estudo do professorado que trabalha 
nos curSos de Tecnologia, nos cursos de Mecânica e nos cursos de Ciências 
Agrárias. Quer dizer, esse pessoal estuda em cima das destilarias e o estudan
te, hoje. na universidade, que se instruem na universidade, mas acho que hoje 
lã é uma das raízes dos grandes problemas nacionais, não é o maior de todos, 
mas hoje o estudante, na universidade, é um homeni frustrado, porque a pes
quisa que a universidade faz é uma pesquisa (ininteligível), é uma pesquisa que 
não tem muito valor prâtico. O que temos de informações no ramo das Ciên
cias Agrárias nas universidades que é muito pouco. Ela tem uma chance de 
começar a pesquisa em- cima da produção da matéria-prima, estudando o sor
go, cana, batata·doce, beterraba, mandioca, bambu, e ciências florestais para 
começar a estudar e aperfeiçoar a matéria-prima, para fazer álcool. Eestu.dar 
a indústria em si, o processo de produção do ãlcool como pesquisa estudantil. 
V. ,Ex' pode ficar certo de que a estudantada vai em cima com um prazer 
imenso, porque eles _estão procurando isso. A juventude de hoje está procu
rando essas coisas dentro da universidade, porque eles não estão vendo nada 
de objetívo, nada de concreto. Na hora em que se dá a eles, estou afirmando 
isso, porque o que está havendo ãgora nas universidades, eles estão procuran
do coisas objetivas, -Concretas, coisas nas quais eles realmente vejam que dâ 
para acreditar. O estudante precisa de alguém que dê a ele um grau de con
fiança a mais do que eles estão tendo atualmente das nossas universidades, do 
próprio· Governo. Acho que é um pouquinho, é um instrumento, embora pe
queno, mas importante, que estamos querendo que o Ministério da Agricul
tura ofereça à universidade. O Sr. Ministro recebeu isso com muita simpatia. 
Vamos ver se cons-eguimos instalar essas minidestilarias nas universidades, 
sem que ninguém nos atrapalhe. V. Ex• sabe muito bem, como disse lá um es
trategista alemão: Nesta estrada que procuramos palmilhar em busca do de
senvolvimento, há milhares de encruzilhadas e, em cada uma delas, milhares 
de indivíduos prontos a embargar nossos passos. 

O SR. - Fora do microfone. 

O SR. GLAUCO LINGER....:. Elas vão de 1.200 a 2.400 litros/dia. Essas 
são de 2.400 litros/dia. Isso resolve facilmente o problema de abastecimento 
de uma comunidade rural, que organizem uma cooperativa. V. Ex• veja a eco
nomia de transporte, tanto no transporte para pegar o agricultor, como no 
trânsito da matéria-prima, cOmo· do álcÕfil a- Ser distribuído entre os agricul
tores, porque fica ali, numa comunidade, com custos minimizados. 

O aguapé da Amazônia é excelente matéria-prima para produção de ál
cool. Então, quer dizer, temos perspectiva, temos que caminhar um pouco 
mais depressa, caminharmos um pouco mais depressa e paralelamente à pes
quisa feita pela universidade, vamos instalando algumas, porque já existem 
em S~o Paulo pequenas destilarias instaladas, produzindo ãlcool economica
mente. Então nada impede que comecemos a difundi-las. 

O SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira)- Preços mínimos para os suí
nos. A cada ano o Governo promete instituir o preço mínimo para os suínos, 
mas os anos passam e o preço não vem. Por quê? 

O SR. GLAUCO OLINGER- Eu vou dar a V. Ex• a minha opinião. O 
preço mínimo do porco, o Governo só pode conceder se o Governo tiver posN 
sibilidade de exportar carne suína, porque se não ele corre o risco de dar 
preço mínimo e o frigorífico fazer um jogo e dizer: Não, eu não dou esse 
preço de maneira nenhuma, o Governo que pague, o Governo paga, vai ter 
que estocar, vai ter que abater no frigorífico, fazer intervenção lã dentro. Vai 
ter que abater esse porco, pnrqu:e pouco depois ele atinge o dia ideal de ma
tança, quer dizer, depois que ele faz cinco meses, cinco meses e meio, no má-
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ximo seis, ele é abatido porque, dali por diante, começa a perder dinheiro, co
meça a comer ração e a começa a perder dinheiro. Então ele tem de ser abati
do e vai ter de ser abatido no frigOrífico. O Governo vai ter que negociar com 
o frigorífico, depois o próprio frigorífiCo vai ter dei eStocar, e vai fazer o jogo 
que bem entender. Se o governo tiver possibilidade de exportar, então ele 
pode fazer um jogo para cima do frigorífico e exportai -Carne suína. Atual
mente, só não estamos podendo exportar carne suína porque dizem que hou
ve peste africana no Brasil. Posso afirmar ao Senador que se houve peste afri
cana no Brasil, o vírus da peste estava atenuado ou então os porcos estavam 
resistentes, porque a peste africana que abateu a suinocultura brasileira, ela 
mata menos porco do o (Inintelegível) de leitão. cv1e é uma doença endêmica 
em todo o País. Ela não tem a mínima expressàu ~conômiCa e nem sanitâria. 
A peste africana que ocorreu nã Europa, ela veio com uma letalidade tremen
da. Realmente devastou o rebanho. Eles tentaram tantas vacinações, que é 
muito provável que os porcos tenham adquirido alguma resistência que ate
nuou. Aqui no Brasil, eu afirmo com argumentos que posso dar em seguida: 
ou o vírus estava atenuado ou os porcos estavam resistentes; em um caso ou 
outro ela deixou de ter importância. Vou dar um exemplo: Lá no nosso Esta
do, numa criação de dois ntil animais, todos filhos de importados, porcos 
Landrace, da mais alta categoria. Um dia uma porca amanheceu morta. Ela 
amanheceu morta, sangrando pela narina, sangrando pela boca, já com aque-
le sinal de que morreu de peste africana, ou com alguma doença que produz o 
mesmo sintoma. Foi colhido material daquele animal e mandado para fazer 
análise aqui no Fundão, no Rio de Janeiro. Passou-~ um dia, dois, três, qua
tro e nós em cima do rebanho, tirando temperatura dos animais, vendo algum 
sintoma de aparecimento da doença. porque nós esperávamos que o rebanho 
morresse em 48 horas, porque a peste, lá na Europa, matava em 48 horas. 
Morreu aquela porca e, depois de 74 dias, não tinha morrido mais nenhum 
animal. Rebanho perfeito, temperatura perfeita, nenhum sinal de qualquer 
doença no seio do rebanho. Então pergunto: uma doença que tem que matar 
em 48 horas, uma quarentena, que segundo a Veterinária, 40 dias é suficiente 
para mostrar se está ou não instalada uma determinada doença, passam-se 74 
dias e não morre mais nada. V. Ex• não chega à conclusão de que aquele vírus 
não está produzindo nenhuma letalidade, porque de 74, para morrer 1, quan
tos por cento, não é nada. ( lntelegtve!) mata muito mais. 

O SR. ? (FOra do microfon_e)"O Sr. recebeu o resultado do exame ou_ es
perou os 74 dias. 

O SR. GLAUCO OLINGER- No fim de 74 dias veio o diagnóstico: é 
positivo, mata tudo. A ordem veio aqui de Brasília, mata tudo, foram dois 
mil animais abatidos. Um crime. Bom. Mas não foi só lá, foi também no cen
tro de treinamento de Florianópolis, onde instalei uma suinocultura com ani
mais importados da Alemanha, e apareceu um animal morto. Eu coloquei um 
veterinário, ele ficou diariamente em cima do rebanho, durante 64 dias, quer 
dizer, muito· mais de 40, não morreu mais nenhum. Veio um diagnóstico do 
Fundão: é positivo, mata tudo._ Foram todos abatidos a fuzil. E assim nós 
abatemos milhares de animais, sem necessidade. Hoje, estamos com a pecha 
de que o Brasil tem peste africana e por causa disso não podemos exportar. 

O SR. ? (Fora do microfone) não fez um laudo. 

O SR. GLAUCO OLINGER- O diagnóstico daqui dá positivo, mas 
nós ternos ... 

O SR. ? - Mas o da ONU deu negativo. 

O SK GLAUCO OLINGER- Eu digo o do Fundão, deu positivo. O 
da ONU deu negativo e nós temos aqui um professor de São Paulo, esqueço-

me o nome dele agora, ele declarou enfaticamente, Çomo médico veterinário, 
o que ele tem de exames que deram positivos aqui, que ele mandou para o ex
terior, e deu negativo. 

O SR. JOSE RICHA - Muito mais ainda do que esses laudos, a expe
riência demonstrou. 

O SR. GLAUCOOLINGER- Eu não quero afirmar que não houve 
peste africana, mas se houve, o vírus estava atenuado ou os animais estavam 
resistentes de tal forma que ela não tem nenhuma importância sanitária ou 
econômica para nós. Ela se tornou importante quando mandaram matar os 
animais. 

O SR. PRESIDENTE (EVELAsiO VIEIRA) - A última pergunta. 
V. S• afirmou que há uma carência de 40 mil engenheiros agrônomos no 

Brasil. Maior é a carência de técnicos de nível médio para o setor da agricul
tura. 

O SR. GLAUCO OLINGER - Eu digo 40 mil têcnicos. V. Ex• pode 
distribuir aí l/3 de agrônomos e 2/3 de técnicos de nível médio, que seria 
uma relação ideal. 

O SR. PRESIDENTE (EVELÂSIO VIEIRA)- Está faltando no Brasil 
escolas agrícolas de nível superior e de nível médio. O Governo diz que não 
cria mais escolas por falta de recursos. Na localidade de Marcílio Dias, Mu
nicípio de Canoinhas, em Santa Catarina, exiSte o Colégio Agrícola Vidal Ra
mos. Os alunos têm uma cooperativa que comerciãlii:a os produtos que pro
duzem e este colégio é algo sustentãvel. Por que não vamos fazer isto no Bra
sil? 

O SR. GLAUCO OLINGER - t:: uma medida das mais necessárias. 
Nós temos este de Canoinhas, temos o de Comboriú, que faz a mesma coisa, e 
é uma das grandes modificações, o COAGRI do Ministério da Educação, diz 
agora que estã fazendo assim em todos os colégios agrícolas. :1! um plano que 
eles têm de fazer com que o aluno receba a teoria numa parte do dia, na sala 
de aula e a outra parte do dia eles vão produzir no ·campo, como agricultores 
e têm o direito de comercializar a produção, através de cooperativas e com 
isto eles compram livros, eles compram roupas, enfim, o colêgio consegue 
manter-se com muito menos recursos federais, produz a própria escola. Era 
uma medida que não era adotada pelo Brasil por causa da burocracia. Existia 
uma proibição de se produzir no colégio e de se utilizar a renda obtida. A ren~ 
da tinha de ser recolhida ao Tesouro. Agora é que abriram a possibilidade 
para que a cooperativa faça isto. O primeiro colégio que fez isto foi o de Cam
buriú. Eles quiseram processar a diretoria, porque a cOoperativa estava movi
mentando os recursos, e os movimentava para comprar sementes, adubo, 
para construir a própria cooperativa. Camboriú, e Canoinhas, em Santa Ca
tarina, são dois. colégios que fazem isto com muito sucesso. 

O SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira)- Algum dos Srs. Senadores de
seja fazer alguma indagação, ainda? 

Encerramos, então. a nossa reunião. Dr. Glauco ainda deseja fazer mais 
alguma ... consideração. 

O SR. GLAUCO OLINGER- Nada mais. Eu me sinto muito ho~rado 
em ter comparecido aqui e me desculpe se não falei aquilo que os Srs. deseja
riam ouvir. Muito obrigado._ 

O SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira)- Muito obrigado. 

Nada mais havendo que tratar, está encerr~da a reunião. 

( Levanta~se a reunião às horas e minutos.) 
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MESA 

Presidente 

Jarbas Passarinho 

3•-Secretário 

Itamar Franco 

1 •-Vice-Presidente 

Passos Pôrto 

2•-V ice-Presidente 

Gilvan Rocha 

4'-Secretário 

Jutahy Magalhães 

Suplentes de Secretários 
1 •-Secretário 

Cunha Lima 
Almir Pinto 

Lenoir Vargas · 

Agenor Maria 

Gastão Miiller 
2'-8ecretário 

Jorge Kalume 

COMISSOES 

Diretor: Antônio Carlos de Nogueira 
Local: Anexo li - Térreo 
Telefones: 211-3487 

211-3488 
211-3489 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe: Daniel Reis de Souza 
Local: Anexo 11 - Térreo 
Telefones: 211-3490 

211-3491 

COMISSÃO DE AGRICULTURA - (CA) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Prttsident&: Evelósio Vi&ira 
Vice-Presldente: Lttite Chaves 

Suplonttts 

1. Passos Pôrto 
2. _Benedito Canelas 
3. Martins Filho 
4 .. Josél.ins 

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

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

1. Agenor Maria 
2. Amaral Peixoto 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - 21 i ·3492 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
Locah Sola "Ruy Barbosa" - Anexo li 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSICÃO 

Presidente: Mondes Canaltt 
Vice-Presid&r,te: Agenor Maria 

Titulares Suplent&S 
1. Mondes Cancde 1. Raimundo Parente 
2. José lins 2. Alberto Silva 
3. Eunice Michi/es 3. Almir Pinto 
4. Vicente Yuolo 

1. Evandro Carr&ira 1. Marcos Freire 
2. Agenor Maria 2. Humbl!lrto iucena 
3. Mauro Benevldes 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - 211·3493 
Reuniões: T erças..feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTI'vA - (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente~ 

19-Vice·Presidente: AloYsio Cha..:es 
29-Yice-Presidante: Hugo Ramos 

Titulares • Suplentes 

1. Bernardino Viana 
2. Helvídio Nunes 
3. Hugo Ramos 
4. Aloysio Chaves 
S. Aderbal Juremo 
6. Murilo Badaró 
7. Moacyr Dalla 
B. Amaral Furlon 
9. Raimundo Parente 

1. Orestes Quércia 
'2. Leite Chaves 
3. Lózaro Barboza 
4. Nelson Carneiro 
5. Paulo Brossard 
6. Franco Montoro 

1. lenoir Vargas 
2. Joflo Calmon 
3. Almir Pinto 
4. Milton Cabrol 

5. Lufz Fernando Freire 
6. Arnon de Mello 

1. Cunha Lima 
2. Tancredo Neves 
3. Dirceu Ccudoso 

Assistente: Paulo Roberto A. Campolõ_ - -211·3494 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (CDF) 
( 11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Pre~idente: -
Yice-Presicfenfl!l: l.ózaro Barbo.zo 

Titulares 

1. Martins Filho 
, 2. José Sarney 

3. Passos P6rto 
4, Soldanho Der.zi 
5. Affonso Camargo 
6. Murilo Badaró 
7. José Caixeta 

Suplentes 

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

1. Jtamor Franco 1. Henrique Santillo 
2. Lázaro Barboza 2. Roberto Saturnino 
3. Adalberto Sena 3. Gilvan Rocha 
4. Mauro Benevides 

Assistente: Leda Ferreira da Rocha - 211-3499 
Reuniões: Quintas--feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
( 11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: T&otônio Vil&la 
Vice-Presidente: Roberto Saturnino 

Suplentes 

1. Arnon de Mello 1. Helvldio Nunes 
2. Bernardino Viana 2. Alberto Silva 
3. José lins 3. Benedito Ferroira 
4. Lenoir Yargas 4. Vicenté VUO!o 
5. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7. luiz Covalccrnte 

1. Roberto Saturnino 1. José Richa 
2. Teotônio Vilela 2. Orestes Qu6rcia 
3. Marcos Freire 3. Tancredo Neves 
4. Pedro Simon 
Assistenkt: Francisco Guilhl!lrme Thees Ribeiro - 211-3.t95 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas 
local: Sala do Anexo "B" 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Joao Calmon 
Vice-Presidente: Jutahy Magalhàes 

Titulares Suplentes 

1. Joào Calmon 1. José Lins 
2. Tarso Outra 2. Arnon de Mello 
3. Jutahy Magalhães 3. Jorge Kalume 

4. Aloysio Chaves 4. Pedro Pedrossian 
5. Aderbal Juremo 
6. Eunice Michiles 

1. Adalberto Sena 1. Marcos Frl!lire 

2. Evelósio Vieira 2. Gilvan Rocha 
3. Franco Montoro 
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Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - 211-3492 
Reuniões' Quintas-feiras, O.s 10100 horas 
local: Sola do Anexo "B" 

COMISSÃO DE fiNANÇAS - (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Cunho Uma 
Vice-Presldente: Tancredo Neves 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. João lúcio-
3. lamento Júnior 
4. Affonso Camargo 
S. Vicente Vuolo 
6. Alberto Silva 
7. Amoral Furlon 
8. Jorge Kalume 
9. Jutahy Magalhães 

1 O. Mendes Canole 

1. Cunha Uma 
2. Toncredo Neves 
3. Roberto Saturnlno 
4. Amoral Peixoto 
5. Pedro Simon 
6. Mauro Benevides 
7. Teotônio Vilela 

Suplentes 

1. Saldanha Oen:i 
2. Luiz Fernando Freire 
3. Jessú Freire 
4. José Sarney 

S. Milton Cabral 
6. José Guiomord 

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

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - 211-3493 
Reuniõ~s: Quintas-feiras, às 9r30 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 

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

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Helvídio Nunes 
Vice·Presidente1 lenoir Vergas 

Titulares Suplentes 

1. Lenoir Vergas 1, Jutahy Magalhães 
2. Helvidio Nunes 2. 'Raimundo Parente 
3. Martins Filho 3. l;unlco Mlchíles 
4. Moacyr Dalla 4. Benedito Canelas 
5. _ luiz Fernando Freire 
6. Aloysio Choves 

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

1, Nelson Carneiro 
2. Marcos Freire 

Assistenter Leila Leivas Ferro Costa - 211-3497 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11 :00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 

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

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Arnon de Mello 
Vlce-Presidente: Alberto Silva 

Titulares 

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

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

Suplentes 

1. Affonso Camargo 
2. João Calmon 
3. Jutahy Magal~àes 

1. Gilvan Rocha 
- -2. Roberto Saturnino 
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Assistente: Carlos da Fonseca Braga - 211·3496 
Reuniões: Quartas--feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala do Anexo "B" 

COMIS<ÃO DE MUNICIPIOS (CM) 

(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Lamento Júnior 
Vice·Presidenter Orestes Quércia 

Titulares 

1. Lamento Júnior 
2. Almir Pinto 
3. Amaral Furtan 
4. Amoral Peixoto 
5. Benedito canelas 
6. Jutohy Magalhães 
7. lenoir Vergas 
8. Moacyr Dolla 
9. Raimundo Parente 

1 O. Saldanha Derzi 

1. José Richa 
2. Orestes Quércia 
3. Itamar Franco 
4. Evandro Carreira 
5. Lázaro Barboza 

1. Affonso Camargo 
2. Evelásio Vieira 

Suplentes 

1. Tarso Dutra 
2. João Lúcio 
3. Aderbal Juremo 
4. José Sarney 
5. Murilo Bodaró 

1. Agenor Maria 
2. Jaison Barr-eto 
3. Humberto Lucena 

1. Gilvan Rocha 

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - 21 1·3496 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11 :00 horas 

Local: Sala "Rui Barbosa 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

President&. Dirceu Cardoso 
Vice·Presldente: Adalberto Sena 

Titulares 

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

1, Dirceu Cardoso 
2. Adalberto Sena 

Suplentes 

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

1 . Itamar Franco 

Assistente: Fátima Abrahão de Araújo- 211-3266 
Reuniões: Quintas-fetroi, às 12:00 horas 
Local! Sala "Clóvis Bevilócquo" - Anexo 11 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Tarso Outra 
1'1-Vice-Presidente: Saldanha Oer:.i 
29-Vice-Presidente: Lomanto Júnior 

Titulares Suplentes 

1. Tarso Outra 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Oerzi 
4. Lomonto Júnior 
5. Mendes Canale 
6. Aderbal Juremo 
7. Almir Pinto 
8. Lenoir Vergas 
9. José Sarney 

1. Aloysio Chaves. 
2. Pedro Pedrossian 
3. 
.4. José Guiomard 
5. Luiz Cavalcante 
6. 

Março de 19.81 

1. Paulo 8rossard 1. Marcos Freire 
2. Nelson Carneiro 2. Mauro Benevides 
3. Itamar Franco 3. Leite Chave1 
4. José Richa 
5. Amoral Peixoto 

6. Toncredo Neves 

Assistente: leila leivas Fetro Costa - 211-3497 
Reuniões: Quartas-feiras, às ll100 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexa 11 

COMISSÃO DE SAÚDE 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvan Rocha 
Vice·Presidente: Henrique Santillo 

Titulares Suplentes 

1. Lomanto Júnior 1 , Saldanha Cerzi 
2. Almir Pinto 2. Jarge·Kalume 
3. Alberto Silva 3. Benedito Canelas 
4. José Guiomard 

1. Gilvan Rocha 1. José- Richa 
2. Henrique Santillo 2. Adalberto Seno 
3. Jaison Barreto 

Assistente: Ulda ferreiro da Rocha - 211·3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" --Anexo 11 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kalume 
Vice-Presidente: Mauro 88nevides 

Titulares Suplentes 

1. Jorge Kalume 1. Raimundo Parente 
2. luiz Cavalcante 2. Amaral Furlan 
3. Murilo Badaró 3. José Guiomard 
4. Benedito Ferreira 

1. Mouro Benevides 1. Cunllalima 
2. Agenor Maria 2. Jaison Borroto 
3. Orestes Quércia 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - 211--3499 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9!30 horas 
Locab Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evandro ,Carreira 
Vice-Presidonte1 Humberto Lucena 

Titulares Suplentes 

1. Raimundo Parente 1. Affonso Camargo 
2. Luiz Fernando Freire 2. Pedro Pedrouian 
3. Bernardino Viana 3. Aderbal Juremo 
4. Alberto Silva 

1, Evandro Carreira 1. Orestes Quércla 
2. Humberto Lucena 2. Evolósio Vieira 
3. Lázaro Barboza 

Assistente: Lêda Ferreiro do Rocha - 211·3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9130 horas 
Local: Sala "Ruy Barbo10" - Anexo 11 
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulores 

Presidente: Benedito Ferreira 
Vlce·Presldente: Vicentlt Vuolo 

Suplentes 

1. Benedito Ferreiro 1. Passos Parto 
2. Vicente Vuolo 2. Lomanto Júnior 

3. Pedro Pedrossian 3. Alberto Silva 
4. Affonso Camargo 

1 . Evondro Carreira 1. leite Chaves 
2. Ló:z:aro Barboza 2. Agenor Maria 
3. Orestes Quércio 

Assistente: Marcelino dos Santos Comello - 211·3499 

Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 

local: Sola "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS 

Chefe: Affeu de Oliveira 
Local: Anexo 11- Térreo - 211-3507 

Assistentes: 

Helena lsnard Ac:cauhy- 211-3510 
Mauro Lopes de Só - 211-3509 
Cloyton Zonlorend - 211-3508 

C) SERVIÇO DE COMISSOES ESPECIAIS E DE INQUeRITO 

Chefe: Cleide Maria B. f, Cruz 
Local: Anexo 11 -Térreo- 211·3511 
Assistentes: 

Eli:z:abeth Gil 8. Vionna - 211-3510 
Nadir da Rocha Gomes - 211·3508 
Haroldo P. Fernandes- 211-3512 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORAS 

10,00 

HORAS 

09,30 

10,00" 

10,30 

11,00 

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

TERÇA ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

RUYBARBOSA MARCELINO C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

C.T. Ramal-4154 Ramal- 4139 GUILHERME 

CLÓVIS BEVILÀCQUA 
09,30 

GUILHERME 
RUYBARBOSA 

C.A.R. 
Ramal-4139 

C.S.P.C. Ramal- 4154 LEOA 

QUARTA SALAS ASSISTENTE c. E. c. ANEXO"B" SÉRGIO 

C.S.N. 
RUY BARBOSA CARLOS .!O,QO 
Ramal- 4154 RUY BARBOSA 

C.O.F. 
Ramal-4154 

LEOA 
CLÓVIS BEVILÁCQUA PAULO 

C.C.J. 
Ramal- 4139 ROBERTO RUY BARBOSA 

10,30 C. S. 
Ramal- 4154 

LI: OA 

C.A. SÉRGIO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

11,00 C.L.S. LEI LA 

ANEXO"B" 
Ramal-4139 

C.E. 
Ramal-3888 

FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

12,00 C. R. FÁTIMA 
RUY BARBOSA 

Ramal-4139 

C. R. E. LEI LA 
RUI BARBOSA Ramal-4154 C.M. CARLOS 11,00 Ramal 4154 

C.M.E. ANEXO"B" CARLOS 
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ANO XXXVI- N• 006 SÁBADO, 14 DE MARÇO DE 1981 BRASíLIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I' da Constituição, e eu Jarbas Passarinho, Presi

dente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 3, DE 1981 

Apro1.-·a o texto do Decreto-lei nP 1.808, de 6 de outubro de 1980, que "concede isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados ao equipamento que menciona, e dá outras prm•idências". 

Artigo único. E aprovado o texto d-o Decreto-lei n' 1.808, de 6 de outubro de 1980, que "concede isenção do Imposto 
sobre Produtos Industrializados ao equipamento que menciona, e dá outras providências". 

Senado Federal, 12 de março de 1981. - Jarbas Passarinho, Presidente. 
·. .. 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 7• SESSÃÜ, EM J3 DE MARÇO DE 1981 

l.l- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Ofícios do Sr. 19-Secretário da Câmara dos Deputados 

Encaminhando à re~ofsão do Senado autógrafOs dos seguintes projetos: 
-Projeto de Lei da Câmara n' 4/81 (n' 4.469/77, na Casa de ori-

gem), que introduz modificação na Consolidação das Leis do Trabalho. 
-Projeto de Lei da Câmara n' 5/81 (n• 3.035/80, na Casa de ori

gem), que altera o art~ }I' da Lei nl' 6.226, de 14 de julho de 1975, que dis
põe sobre a contagem recíproca de tempo de serviço público federal e de 
atividade privada, para efeito de aposentadoria, e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 6/81 (n' 237j7Q, na Casa de origem), 
que fixa em oito horas a jornada de trabalho dos vigias. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 7/71 (n' 1.663/79, na Casa de ori
gem), que dá a denominação de Rodovia dos Guararapes ao trecho da 
BR-IOl, que menciona. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 8/81 (n' 254j79, na Casa de origem), 
que acrescenta parágrafos ao·art. 811 do Código CiVil. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 9/81 (n• 2.031/79, na Casa de ori
gem), que acrescenta inciso ao art. 649 do Código de Processo Civil, para 
tor.nar impenhorável o imóvel hipotecado ao Sistema Finariceiro de Habi
tação. 

1.2.2 - Leitura de Projetos 

-Projeto de Lei do Senado n' 10/81, de .autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércia, que acrescenta parágrafo ao art.- 164, da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

-Projeto de Lei do Senado n~' 11/81, de autoria do Sr. Senador 
Franco Montoro, que permite que, para efeito de aposentadoria, o militar 
conte o tempo de serviço prestado em atividade privada. 

-Projeto de Lei do Senado n~' 12/81, de autoria do Sr. Senador Le
noir Vargas, que modifica a denominação do IvlovúUento Estudantil a que 
se refere a Lei n9 6.341, de 5 de julho de 1976, e dá outras providências. 

-Projeto de Lei dp__Senado n~' 13/81, de autoria do Sr. Senador 
Humberto Lucena, que modifica dispositivos da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

1.2 .3 - Requerimento 

- N~' 11/81, do Sr. Senador Marcos Freire, solicitando realização de 
sessão extraordinária, para os fins que especifica. 

1.2.4- Aviso do J\.finistro das Relações Exteriores 

- NQ 43j8b, encaminhando informações daquele Ministério sobre o 
Projeto de Lei n~' 31/80-CN, que .. institui, no Ministério das Relações Ex
teriores, Quadro E~pecial integrado por diplomatas, nas condições que 
menciona". 

1.2.5 - Comunicações da Presidência 

-Recebimento do Ofício n' Sf5, de 1980 (n' I.074jCC/81, na ori
gem), do Sr. Governador do Estado de Santa Catarina, solicitando, auto
rização do Senado Federal a fim de _que aquele Estado possa realizar ope
ração de empréstimo externo, para os fins que especifica. 

--=- Referente ao tempo destinado aos oradores do Expediente da pre
sente sessão, que será dedicado a referendar a memória do ex-Senador 
Raul Giuberti. 

Oradores 

SENADOR DIRCEU CARDOSO 
SENADOR JOÃO CALMON 

1.2.6 - Discursos do Expediente 

SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Líder- Telegrama en
viado pelo Deputado Mário Frota ao Presidente do PMDB, dando conhe-
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cimento das arbitrariedades policiai& que teriam sido praticadas contra 
membros destá agremiação política no Estado do- Amazonas. 

SENADOR LOURJVAL BAPTISTA- Ariigo publicado no Jornal 
do Brasil sob o título "BNB e a política prioritária pará o Nordeste", de 
autoria do Dr. Camilo Calazans, Presidente do Banco do Nordeste. 

SENADOR BERNARDINO VIANA -Considerações sobre as in
tempéries -climáticas rio Nordeste e as providências governamentaiS adota
das ao longo dos últimos anos visando amenizar seus efeitos. 

1.3-0RDEM DO DIA 

-Requerimento n9 556/80, do SenadOr Jolo Calmon, Solicitando a 
transcrição, nos AnaiS do Senado Federal, do pronunciamento feito, no 
Instituto dos Advogados do Brasil, pelo Consultor-Geral da República, 
doutor Clovis Ramalhete, agradecendo a medalha Teixeira de Freitas, que 
lhe foi conferida. Aprovado. 

-Requerimento nO? 6/81, do Senador Mauro Benevides, solicitando 
a transcrição, nos Anais dO Senado -FeCiiral, do artigo intitulado "reação 
do nordeste", publicado no Corr'eio Braziliense, edição de 8 de março de 
1981, .de autoria do jOrnalista Lustosa da Costa. Aprovado. - Projeto de 
Lei do Senado n9 207/79, do Senador Jorge Kalume, que autoriza o Mi
nistério da Educação e Cultura, através do ConselhÕ Federal de Educação 
a incluir, nos currículos dos estabelecimentos de ensino de 19 e 29 graus e 
superior, estudo sobre as vidas do coronel José Plácido de Castro e do 
Marechal-do-Ar Eduardo Gomes. Aprovado, em segundo turno. À Co
missão de Redação. 

-Projeto de Lei do Senado n9 364/79; do Senador Lomanto Júnior, 
que institui o "Dia NaCional do Psicólogo". Aprovado, em segundo turno. 
À Comissão de Redação. 

-Projeto de Lei do Senado n9 5/80, do Senador Nelson Carneiro, 
que altera a redação do artigo J9 da Lei n'? 5.527, de 8 de novembro de 
1968. Aprovado, Cm segundo turno. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Lei do Senado no 110(80,do Senador Itamar Franco, 
que dispõe sobre a escolha e r~gistro, pelos partidos .com registro provi
sório: âe candidatos às eleições de 15 de novembro de 1980, e dã outras 
providências. Declarado prejudicado. Ao Arquivo. 

!.4-MATlôRIA APRECIADA APÚS A ORDEM DO DIA 
Requerimento n9 ll/80, lido no Expediente. Aprovado, após usarem 

da palavra os Srs. Marcos Freire, Bernardino Viana e Evelásio Vieira. 

!.5- DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA 

SENADOR ALMIR PINTO'- Suge5tões do Góvernador Virgílio 
Távora, apresentadas ao Ministro" Mário Andreazza, visando combater a 
calamidade da seca no Ceará. ---

SENADOR AGENOR MARIA- Distorções da política económico
financeira do País. 

SENADOR GASTÃO MULLER- Falecimento do Dr. Josê Venân
cio Pereira Leite. 

1.6- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 
Término do prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de Reso

lução n' 14/8!. 

1.7- DESIGNAÇÃO DA O ROEM DO DIA DA PRÚXIMA SES
SÃO. ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR 

-Do Sr. Leite Chaves, proferidos na sessão de 12-3-81. 

3-ATO DA COMISSÃO DIRETORA. 
- N• 2, de 1981 

4-ATA DA COMISSÃO 

5-MESA DIRETORA 

ATA DA 7~ SESSÃO, EM 13 DE MARÇO DE 1981 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDftNCIA DOS SRS- PASSOS PÚRTO, JORGE KALUME E ITAMAR FRANCO 

ÃS 14 HORAS E TRINTA MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Eunice Michiles- Evandro Carrei
ra- Raimundo Parente- Alexandre Costa- Bernardino Viana- Helví
dio Nunes - Almir Pinto- Agen-or Maria-- Martins Filho- Humberto 
Lucena - Marcos Freire - Nilo Coelho -- Luiz Cavalcãnte - Lourival 
Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Dirceu 
Cardoso -João Calmon - Itamar Franco - Tancredo Neves- Affonso 
Camargo- José Richa- _leite Chaves- Evelásio_Vieírc:i_- Jaison Barreto 
- Paulo Brossard - Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus íniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1 '?-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFlCIOS- Do Sr. 19-Secr.etário da Cârriara dos Deputados, encami
nhando à revisão do Senado autógrafos dos seguin_tes pÍ'ojetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA NO 4, DE 1981 

(N' 4-469/77, na Casa de origem) 

Introduz modificação na COnsolidação das Leis do 
Trabalho. 

<i Oorigre.ssO Nacional decreta: 
Art. 1.0 Acrescente-se ao art .. 652 da Colll>Ollda~á9 d,.s Leis 

do Trabalho o seguinte § 2.0 , renume-ranâo-se como § 1.0 o único 
existente: 

"Art. 652. 
§ J.O 

§ 2.o Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, 
o Presidente da Junta determina;rã que a audiência seja 
realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir da 
data da reclamação." 

ArL 2.0 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3.0 Revogam-se as disposiçõe~ em ·contrário. 

LEGISLAÇAO CITADA 

CONSOLIDAÇAO DAS LEIS DO TRABALHO 

Aprovada pelo Decreto-lei n.0 5.452, de 1.0 de maio de 1943 

TíTULO VIII 

Da Justiça do Trabalho 

CAPíTULO II 
Das Juntas de Conclliaçâo e Julgamento 

Art. 652. Compete às Juntas de Conciliação e Julgamento: 
a) eonciliar- -t iulga.r; 

I ----.-os cii&sidlos em que se prt:Gend.a o reconhe-cimento da 
estabil!dade de empregado; 

II- .os clissídios concernentes à remuneração, féri·as e inàe
nizações por motivo de rescisão do contrato individual d·e trabalho; 

III - os dissídlos resultantes de contratos de empreitadas em 
que o empreiteiro seja operário ou artíf~~; 

IV - os demais dis.sídios concen1entes ao contrato individual 
de trabalho; 

b) processar e julgar os inquéritos para apuração de falta 
grave; 

c) -julgar os embargos opostos às sua.s próprias decisões; 
d) impor multas- -e -demais penaiídã.des relativas aos a tos de 

sua competência. 
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Parágraf<>·IÍJlloo. Te<:ão prefel'&lcla """""Julgamento o.s dis
sfdios sobre pagamento de salário e aqueles que derivarem da 
Zalêncta. do empregador, podendo o prestdente da Junta, a pedido 
do intereGsad,o, COllstltuir processo em separ~do, sempre que a 
~ec!amação tiunbém ve= sobre outros assuntos. 

··································-······-·····-······-···-···· 
-· ................. -. •···· ... -- ..... -.... ..---- -~ ........ -.... -- ... . 
............ -........... ~ ... -..... -..... •· .. -........ -.... -.... -. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 5, DE 1981 

(N9 3.035, de 1980, na Casa de origem) 

Altera o art. 1.0 da Lei n.0 6.226, de 14 de julho de 
de 1975- que dispõe sobre a contagem recíproca. de tempo 
de serviço público federal e de atividade privada, para 
efeito de aposentadoria, e dá outras providências, 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 o art. 1.0 da Lei n.O 6.226, de 14 de julho de 1975, 

passa a vigorar acrescido do seguint·e parágrafo: 
"Art. 1.o ............ -.~~- ....•....•.•.. -.. :... ....•..•. -~ .... . 

Parágrafo único. o disPosto neste artigo estende-se aos 
militares que tenham tempo de serviço na atividade pri
vada antes do seu mgresso nas Forças Armadas." 

Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. s.o Revogam-se as dispo31ções em coiltrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N.O 6.226, DE 14 DE Jl,JLHO DE 1975 

DispÕe sobre a contageni recíproca de tempo de serviço 
Público Federal e de atividade privada, para eleito de 
aposentadoria. 

Art. 1.o Os funcionários públicos civis de órgãos da Adminis
tracão Federal Direta e das Autarquias Federais que houverem 
co.nipletado 5 (cinco) anos de efetivo exercício terão c.omputado, 
para efeito de aposentadoria por Invalidez, por tfrmpo de serviço e 
compulsória, na forma da Lei n.0 1. 711, de 28 de outubro de 1952, 
o tempo de serviço prestado em atividade vinculada ao regime da 
Lei n.o 3.807, de 26 de agosto de 1960, e legislação subseqüente. 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 6, DE 1981 

(N• 237/79, na Casa de origem) 

Fixa em oito horas ,a jornada de trabalho dos ,vigias. 
O Congresso Nacional ctecreta: 
Art. 1.° Fica suprimida a alínea b do art. 62 da Consolida

ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.O 5.452, de 
1.0 de maio de 1943, renumerando-se, em conseqüência, as de
mais alíneas. 

Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário. 

LÉGISLAÇAO CITADA 

CONSOLIDAÇAO DAS LEIS Iio TRABALHO 

(Aprovada pelo Decreto-lei n.0 <5 .452, dfr 1.0 de maio de 1943) 

Tt1'ULO II 
Das N<>rmals Gerais de Tutela do Trabalho 

CA:PiTULO U 
Da Duração do Trabalho 

SEÇAO I 
Disposição Preliminar 

Art. 57. Os preceitos deste capitulo aplicam-se a todas a.s 
atividades, salvo as expressamente excluídas, constituindo exce
ções as disposições especiais, concernentes eStritamente a peculia
ridades prof.'i.ssionais, constantes do Capítulo I do Título m. 

SEÇAO II 
Da Jornada. de Trabalho 

Art. 58. A duração n~rmal do trabalho, para os empregados 
em qualquer a'tividade privada, não excederá de oito horas diárias, 
desde que não seja flx'3.do expressamente outro limite. 

Art. 59. A duração normal do trabalho poderá ser acrescida 
de horas suplementares, em número não excedente de duas, me
diante acordo escrito entre empregad-or e empregado, ou mediante 
contrato coletivo de trabalho. 

§ 1.0 Do acordo ou do contrato coletivo de trabalho deverá 
co:nstar, obrigatoriamente, a importância da remuneração da hora 
suplementar, que será, pelo menos, 20% (vinte por cento) superior 
à da hora normal. 

§ 2.o p-oderá ser dispensado o- acréscimo de salário .se. por 
força de acordo ou contrato coletivo, o excesso de horas em um 
dia for comperlliado pela correspondente diminuição em outro cL!~, 
de maneira que não exceda d horário normal da semana nem seJa 
ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias. 

Art. 6:0. !Nas atividades insalubres, assim consideradas as 
constantes dos quadros mencionados no capítulo de "Segurança e 
Higiene do Trabalho", ou que neles venham a S':_r in~uídas P_?r ato 
do Ministro do Trabalho, quaisquer prorrogaçoes so poderao ser 
acordadas m-ediante licença prévia das autoridades competentes 
em matén!a de higiene do trabalho~ as quais, para esse efeito, pro
cederão aos necessários exames locaiS e à verificação dos métodos 
e processos de trabalho, quer dlretamente, quer por i~termédlo de 
autoridaeds sanitárias federais, estaduais e munic!prus, com quem 
entrarão em enten<11mento para tal fim .. 

Art. 61. Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração 
do trabalho exceder do limite legal ou convencionad~, sej~ pa_!"a 
fazer face a motivo ~e força maior, seja para atender a realizaçao 
ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acar
retar prejuízo manifesto. 

§ 1.0 O excesso, nos casos deste artigo, poderá ser exigido 
independentemente de acordo ou contrato coletivo e deverá ser 
comnnicado, dentro de ctez dias, à autoridade competente em ma
téria de trabalilo, ou antes des.se··prazo, justifieado no momento 
da fiscalização sem prejuízo dessa comunicação. 

§ 2.0 Nos casos de excesso de llorárlo por motivo de força 
maior, a remuneração da hora excedente não será infer.ior à da 
hora normal. Nos demais casos de excesso previsto neste artigo, 
a remuneração serâ, pelo menos, 2-5% (vinte e cinco por cento) 
superior à da hora nonnal, e o trabalho não poderá exceder de 
doze horas, desde que a lei não fixe expressamente outro limite. 

§ 3.0 Sempre que ocorrer interrupção do trabalho, résultante 
de causas acidentais, ou de força. ma.ior, que determinem a im
possibilidade de sua realização, a duração do trabalho poderá ser 
prorrogada pêlo tempo necessário até o máximo de duas horas, 
durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo 
perdido, desde que não exceda de dez horas diárias, em período 
não superoior a quarenta e cinco dia.s por ano, sujeita essa recupe
ração à prévia autorização da autoridade competente. 

Art. 62. Não se Compreendem no regime deste Capítulo: 
a) os vendedores pracistas~ os viajantes e os que exerceNm, 

em geral, funções de serxiço eXterno não sub<lrdinado a horário, 
devendo tal condição ser, explicitamente, referida na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social e no livro de registro de empre
gados, ficando-lhes de qualquer maneira assegurado o repouso se
manal; 

b) os vigias, cujo horário, entretanto, não deverá exceder de 
dez horas, e que não estarão obrigados à prestação de outros ser
viços ,f,icando-lhes, ainda, a.sB"egurado o descanso semanal; 

c) os gerentes, assim considerados os que, investidos de man
dato, em forma legal, exerçam encargos de gestão e, pelo padrão 
mais elevado de vencimentos, se diferenciem dos demais empre
gados, f.icando-Ihes, entretanto, assegurado o descanso semanal; 

d) os que trabalham nos serviços de estiva e nos de capatazia 
nos portos sujeitos a regime especial. 

Art. 63. ~ao haverá distinção entre empregados e interes
sados, e a participação em lucros ou comissões, salYO em lucros de 
caráter social, não exclui o participante do regime deste Capítulo. 

Art. 64. O salário-hora normal, no caso do empregado men
salista, será obtido dividindo-se o .salário mensal correspondente 
à duração do trabalho, a que se refere o art. 58, por 30 vezes o 
nútnero de horas dessa duração. 

Parágrafo único. sendo o número de dias inferior a 30, ado
tar-se-á para o cálculo, em lugar desse número, o de di·as de tra
balho por mês. 

Art. 65. No caso do empregado diarista, o salário-hora nor
mal será obtido dividindo-se o .salário diário correspondente à 
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duração do trabal)lo, estabelecida no art. 58, ~lo número de !leras 
de efetivo trabal!lo. 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 7, DE 198I 

(N• !.663/79, na Casa de origem) 

Dá a denonúnação de Rodovia dos Guarara..pes ao tre
cho da BR-101, que menc_iona. 

O Congr-esso Nacional d~creta: 
Art. 1.0 Pa:ssa a denominar-se Rodovia dos Guararapes o 

trecho da BR-101 compreendido entre os .Municípios de Jaboatão 
e Paulista, no Estado de Pernambuc-o. 

Art. 2.0 Esta lei entrará em _vigor na_ (1:ata de sua publicação. 
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário. 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 8, DE 1981 

(N• 254/79, na Casa de origem) 

Acreseenta parágrafos ao art. 811 do COO.igo CiviL 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 O art. 811 do Código Civil fiel', acrescido dos seguintes 

parágrafos: 
"Art. 811. 
§ 1.0 Quando o imóvel rural for divísivel e o seu valor 
exceder_ o da divida, a hipoteca só poderá incidir sobre 
parcela. do imóvel sufieiente para garantir os encargos 
do devedor. 
§ 2.o No caso do parágrafo anterior, a hipoteca s,erá pre
c·edida de avaliação judicial da área previamente delimi
tada, sobre a qual recairá o ônus hipotecário." 

Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3.0 Revogam-se -as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CóDIGO CIVIL 

Art. 811. A hipoteca abrange todas as acessões, melhoramen
tos ou construçõe'3 do imóveL 

Subsistem os ônu.s reais constituídos e transcritos anteriormen
te à hipoteca, sobre o mesmo imóvel. 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 9, DE 1981 

(N' 2.031/79, na Casa de origem) 

Acreeeenta inciso ao a.rt. 649 do Código de Proc:esso 
Civil para tornar impenhorável o imóvel hipotecado ao 
Siste'ma FiJ].anceiro de Habitação. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.o o art. 649 da Le! n.o 5. 869, de 11 de janeiro de 
1973, fica acrescido do seguinte lncl$o: 

"Art. 649. ··········-·'"··································· 
• • • • • ~ ••••••••••••••••••••• - •••••• ~ •••••• 1 ~~--~ ••• -• ~ ._._._ ••••••• - •• 

X - o imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Ha
bitação - Lei n.0 4. 38(), de 2'1 de agosto de 1964, enquanto 
subsistir o respectivo débito hipQtec;í.rio, s"lvo pll.ra ga
ranti r a execução deste." 

Art. 2.o rosta Lei entrará em vigor na_ data de sua publicação. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N.O 5.869, DE J,1 DE JANEiaOD~ 1973 

r com a> alterações introduzidas pela Lei n.0 5.925, 
de 1.0 de outubro de )973) . 

Institui o Código de Processo Civil. 

LIVRO m 
Do Processo de Exeeução 

OAPrl'UlJO DV' 
Da Execução por Quantia. Certa Contra Devedor Solvente 

~AOI 

Da Penhora, da Avaliação e da. ArreDULtaçiW 

SUBSEÇAIO I 

J?as Disposições Gerais 

Art. 649. São absolutamente im~nhorá~els: 
I - os bens inalien!l.veis e os declarados, por ato voluntário, 

não sujeitos à execução; -
n - as prpyi~ões _ d_e alimento e de combustivel, necessárias 

à manutenção do devedor .,, de sua famll!a durante um mês; 

III - o anel nupcial e os retratos de familla; 
· IV ~ os vencimentos dos magiStrados, dos professores e dos 

.funcionários públicos, o soldo e os salários, salvo para pagamen
to de prestação al!mentíc!a; 

V - os equipamentos dos militare<!; 
V1 - os livros, máquinas, os ute-nsilios e os i:n.strumentos, 

necessários ou úteis ao ex-ercício de qualquer profissão; 
VII - as pensões, as tenças ou os mon tepios, percebi doo dos 

corres públicos, ou de institutos de previdência, bem como os 
provenientes de liberalidade de terceiro, quando destlnados ao sus
tento do devedor ou da sua família; 

VIII - os materiais necessários para obras em andamento, 
salvo se estas forem penhoradas; 

IX - o seguro de vida. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Expediente lido vai à publi
cação. Sobre a m tsa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 1 9-Secretârio. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 10, DE 1981 

Acrescenta parágrafO ao a.rt. 164, da Co~Jidaçâo da:; 
Leis dO Trab,alho. 

0 Congresso Nacional d-ecreta: 

Art. 1.0 O art. 164, da Consolidação das Leis do Trabal!lo, 
aprovada pelo Decreto-lei n.o 5. 452, de 1.0 de maio de 1943, com 
a redação dada pela Lei n.o 6.514, r.e 22 de dezembro de 1977 
passa a viger acrescid,a do seguinte § 3.0 , renumerados o atual ~ 
os subseqüentes: 

"Art. 164. 

~ 3.0 As eleições para as -ciPA(s) serão convocadas pe
las empre<Jas com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias, com publicidade do ato _e _r_emessa de cópia do edi
tal corresp::mdente --aos respe-ctivos sindicatos da.s cate
gorias profissionais no curso dos primeiros lO_ (dez) dias. 

Art. 2.0 ~ta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3.0 Revogam-,<;e as disposições em contrário . 

Justificação 

A Consolidação das Leis do Trabalho é omissa quanto ao 
prazo para a cori.vocação das eleições para composição das co
missões Internas de Prevenção de._Acidentes- CIPA(s), especi
ficando, tão-somente, que os representantes dos empregados se
rão eleitos em escrutínio secreto (§ 2.o do art. 164). 

. Ne!>se-contel<to'"'e·tendo elí'i vista a fiXaçãO de jlrazos exce"
sivamente exi~os parà as eleições, detenninados pelas empres~s, 
provocando dificuldades para a escolha de candidatos entre os 
empregados, impõe-se s_eja acrescentado, no texto da legislação 
trabalhista, diSJl<lsições d!scipllnando a espécie. 

É nesse sentido que· pl-econizamos o acréscimo de § s.o ao art. 
164, da CLT, dispondo que as eleições para as CIPA(s) serão con
vocadas pelas empresas com antecedência mínima de trinta dias, 
com ampla publicidade e comunicação ao sindicato representa
tivo da categoria nos primeiros dez dias do prazo. 
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Por configurar providência destinada ao melhor !unclona
mento das CIPACs). temos convicção de que a iniciativa merece
rá a aprovação de nossos ilustres pares. 

Sala das Sessões, 13 de março de 1981. - Orestes Quércia.. 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI N.0 6.514. DE 22 DE DEZEMBRÓDE f977 

Altera o Capitulo V do Titulo U da Consolidação das 
Leis do Trabalho, relativo à segurança e medicina do tra
balho, e dá outras providêndas. 

Art. 164. Cada CJP A será composta de representantes d!L em
presa e dos empregadõs, -de acordo com os critérios que vierem a 
ser adotados na regulamentação de que trata. o parágrafo único do 
artigo anterior. 

~ 1.0 os representantes dos empregadores, titulares e su
plentes, serão por eles designados. 

§ 2.o os representantes dos empregadOs~ -titulares e suplen
tes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, inde
pendentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados 
interessados. 

§ 3.0 o mandato dos membros eleitos da CIPA terá a dura
ção de 1 (um) ano, permitida uma reeleição. 

f 4.0 o di::;posta no parágrafo anterior não se aplicará ao 
membro suplente que, durante o seu mandato, tenha participado 
de menos da metade do número de reliliiões da CIP A. 

§ 5.o o empregador designará, anualmente, dentre os seus 
representantes, o Presidente da CIPA e os empregados elegerão, 
dentre eles, o Vlce-Pres!dente. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 11, DE 1981 

Permite que, para efeito de a.posenta~~ria, o lJ!ilitar 
conte o tempo de serviço prestado em atiVIdade pnvada. 

O- Congresso Nacional -decreta: 
Art. 1.o A lei n.o 6.226, d-e 14 de julho de 1975 pa·sa a vigorar 

acrescida do seguinte ..rt. 5.0 , renumerados o atual e os subse
qüente.s: 

"Art. 5.o Ef cOmputável reciprocamente, para os fii?S 
desta lei, o tempo de serv'iÇo militar, volur;tário ou obn
gatório prestado por .segurado da Pr.evidencia Social, e 
o temPo de serviço prestado em atividade vinculada .ao 
regime da Lei n.0 3 .807, de 26 de agosto de 1960, e legJs
lação Sllb.seqü~nte; por- militar. -cto .Jerviço atlVo; 

§ 1.o o _ "tP....mpo de serviço mili.tar será computado 
mesmo que tenha sido prestado quando o segurado da 
Previdência Social ainda não possuía essa condição. 

§ 2.o EXclui-se do~ previsto no parágrafo anterior o 
tempo de serviço militar que te:Q.ha: sid:~ COlnputado para 
fins de !natividade remunerada nas Força3 Armadas e 
Auxiliar-es ou para aposentadoria no Serviço Público Fe
deral, Estadual e Municipal. 

§ 3.o o tempo de serviç:o prestado em atividade vin
culada ao regime da Lei n.0 3. 807, de 26 de ag-osto de 
1960 e legislação subseqüente, por militar, será compu
tado mesmo que tenha sido prestado quando este ainda 
não possuía essa condição." 

Art. 2.o Esta lei entra .em. vigor _na data de sua publicação. 
Art. s:o Revogam-se ·o béérétii-1ei n·.o: 1.041,"' de·-21 de outu

bro de 1969 e a.s demais dísposições em contrário. 

Justificação 

Em consonância com as disposições consubstanciadas no De
creto-lei n.o 1.041, de 21 de outubro de !969, é computável, para 
fins de aposentadoria, o tempo de serviço militar, voluntário ou 
obrigatório, prestado por segurado da Previdência Social, mesmo 
que tenha sido exercido antes do segurado possuir essa condição. 

Justíssima tal medidf}, e com ela concordamos integralmen
te. Ocorre, no entanto, que referido diploma pecou por omissão, 
eis que não cogitou da contagem do tempo de serviço prestado 
por militar, em atividade vinculada ao regime da Previdência 
Social. 

ora, após a edição da Lei n.o 6.226, de 14 de julho de 1975, 
que dispõe sobre a contagem re<\Í(proca de tempo de serviço pú
blico f·ederal e de atividade privada, nada mai.i razoável do que 
perntitir-se, igualmente. a contagem reciproca de tempo de ser
viço militar e de atividade privada. 

É esse, especificamente, o objetivo desta propo.sição que, pa
ra isso, preconiza o acré.sc.imo de dispositivos à mencionada Lei 
n.o 6.226/75, prevendo a revo~ do Decrelo-lel n.o 1.011/611. 

Em verdade, é lncompreenslvel que, no atual contexto per
dure a discriminação contra os militares da ativa-, que não po
dem computar o tempo de serviço anterior, prestado em atlvida
de- vinculada. a<> reg:!me prevldenclárlo, quando a situação ln
versa é expressamente permitida por lei. a 

A medida alvitrada, por conseguinte, Irá. corrigir essa esdrú
xula situação, permitindo a contagem reciproca nas situações re~ 
portadas. 

Sala das Sessões, I2 de março de 1981. - Franco Monto:N. 

LEGISLÃÇAO CITADA 

LEI N.0 6.226, DE 14 DE JULHO DE 1975 

Dispõe so-bre a. contagem recíproca. de tempo de ser
vi~o público, fedelral e de afllvidade privada, para efeito 
de aposentadoria.. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 12, DE 1981 

Modiiica a denominação do Movimento Estudantil a 
que se refere a Lei n.0 6.341, de 5 d'e julho de 1976, e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 O Movimento Estudantil, a que se refere a Lei n.o 
6.341, de 5 de julho de 1976, passa a denominar-se <(Movimento 
da Juventude", mantidas as caracteríSticas e prescrições estabe
lecidas no referido diploma legal, ressalvadas as alterações de
correntes desta lei. 

Parágrafo único. Somente poderá ingressar no Movimento 
a que se refere este artigo quem tenha, além da filiação parti
dária, até 30 (trinta) anos de idade. 

Art. 2.0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3.0 Revogam-se as diSposições em contrãrio. 

Justificação 
A limitação que a Lei n.0 6.341, de 1976, faz para ingresso no 

Movimento Estudan~il, vem causando, na prática, distorções nO 
plano de sua execuçao, ao mesmo tempo, impedindo o acesso am
plo da juventude às questões politlco-partidá.rlas. 

De fato, não se -compreend-e a restrição da participação da 
juventude apenas . à clas:;e estudantil, quando o que realmente 
se ~~seja é que_ o j.ovem venha a interessar-se pelos problemas 
políticos da Naçao, Ingressando efetivamente na açã.o partidária. 

Cremos, assim, que o Movimento· deva ser da juventude, con
gregando a classe estudantil e a classe trabalhadora jovem. Es
te, -o objetivo do presente projeto nas alterações que pretende 
para a Lei n.o 6.341, de 1976. 

Sala das Sessões, 13 de março de 1981. - Lenoir Vargas. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N. 0 6.341, DE 5 DE JULHO DE 1976 

Dispõe sobre a .or~n.b:~io e o funcionamento de 
Movimentos Trabalhista e Estudantil nos partidos polí
tico.s, e dá outras providências. 

.......... -........... -..... -....... ~. ··- . . . . . . ........ -':. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 13, DE 1981 

.i\fodifica dispo~itivos da Consolidação das ·Leis do 
Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 Qs_ §§ 1.0 e ?·0 do art. 392, da Consolidação d'as J..Jeis 
do Traba!ho, passam a vigorar com as seguintes modificações: 

"Art. 392. 

§ 1. 0 O início do afastamento da empregada será 
determinado pela entrega ao empregador do atestado mé
dico. 
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§ 2.o Os periodo.s de repouso antes e depois do parto 
poderão ser aumentados de mais duas semanas cada um. 
a: critério médico. 

Art. 2.0 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3.0 Revogam-se ·as- disposições em c·o-ntrário. 

Justificação 

Estamos, com o presente projeto de lei,, pro~urando ~nserir al
guns aperfeiçoamentos na parte da Gonsolldaçao que dlz !'espeito 
à proteção à maternidade 

Assim, as alterações aqui projetadas tem como objetivo pri
mordia.l determinar que o afastamento da _empregada, para os 
efeitos do repouso-geslante, comece a partir da data da entrega 
do atestado médico ao empregador. 

Aiém disto, elimina-!;ie do texto qualqUer referência a médico 
da previdência social, para deixar claro que o atestado :médicG, 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Os projetas que vêm de ser lidos 
nerão publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento q.ue será lido pelo Sr. l'i' Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 11, DE 1981 

Senhor Presidente, 
Sm face da grave situação por que passa o Nordeste, agora agravada 

pela seca, vimos, nos termos regimentais, requerer a Vossa Excelência: 
a) a realização de uma sessão extraordinária do Senado Federal (art. 

210), inteiramente destinada ao fim específico de debater a problemática nor
destina, face a atual conjuntura; 

b) comunicar dia e hora da mesma - que solicitamos seja o mais rápido 
possível, sugerindo a manhã da próxima a~ça-fdra, di i 17 - ao Senhor Mi
nistro do Interior, Cel. Mário Andreazza, para que Sua Excelência, se julgar 
oportuno, compareça à referida sessão, usando as atribuições previstas no 
art. 418, item II, letra a, do nosso Regimento Interno; 

c) designação de uma comissão interpartidária de senadores para visitar 
as áreas mais atingiaas, verificando a 6xtensão do flagelo e as medidas que es
tão sendo postas em prática. 

Julgamos que o Senado Federal, constituído de representantes dos Esta
dos federados, muitos dos quais duramente castigados pela estiagem, que al
cança seu 39 ano consecutivo, precisa ter uma participação a mais efetiva 
possível, no equacionamento do problema, que é de cãpital importâilcia den
tro de todo o contexto nacional. 

Sala das Sessões, em 13 de março de 1981.- Marcos Freire, Líder do 
PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Nos termos do art. 179, I, do 
Regimento Interno, a matéria será apreciada ao final da Ordem do Dia da 
presente sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Sobre a mesa, Expediente que 
será lido pelo Sr. l"' Secretário. 

É lido o seguinte 

A VISO DO MINISTRO DAS RELAÇ0ES EXTERIORES 

N• 43/80, de 5 de dezembro de 1980, encaminhandO informações daque
le Ministério sobre o Projeto de Lei n"' 31, de 1980-CN, que "institui, no Mi
nistério das Relações Exteriores, Quadro Especial integrado por diplomatas, 
nas condições que menciona". 

O SR. PRESIDENTE( Passos Pôrto)- Com referência ao expediente que 
acaba de ser lido, a Presidência comunica que o enviará ao Arquivo, uma vez 
que o projeto a que se refere jã foí aprovado e tranformado na Lei n'i' 6.859, de 
24 de novembro de 1980. 

O SR. PRESIDENTE( Passos Pôrto)A Presidência recebeu, do Governa~ 
dor do estado de Santa Catar. 1, o Oficio n' sj5, de 1980 (n' I.074jccj8!, na 
origem), solicitando, nos termos do item IV do artigo 42 da Corotituição, au
torização do Senado Federal a fim de que aquele Estado possa realizar ope~ 
ração de empréstim-o--externo, no valor de dm 15.000.000,00 (quinze milhões 
de marcos alemães), para o fim que especifica. 

A matéria serã -despachada às Comissões de Finanças e de Coristituição e 
Justiça. 

O SR. PRESIDENTE(Passos Pôrto)- O tempo destinado aos oradores 
do Expediente da presente sessão será dedicado a reverenciar a memóría do 
ex-Senador Raul Giuberti, nos termos do Requerimento n9 07, de 1981, de 
autoria do Senador Dirceu Cardoso. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O Sr. Dirceu Cardoso Pronuncia discurso que, entregue à revi
são do orador, será publicado posteriormente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON(PDS-ES.~ Pronuncia o seguinte discurso.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

No decorrer do recesso parlamentar, a vida pública do Estado do Espíri
to Santo se cobriu de luto com o desaparecimento de um de seus mais admirã
veis expoenteS,Raul Giuberti, que exerceu, com eficiência, o mandato de Se
nador entre 1963 e t 970. 

Hoje, por iniciativa do nobre senador Dirceu Cardoso, que tanto dignifi
ca o nosso Estado como seu representante nesta Casa, prestamos a nossa co
movida homenagem à memóriã. do capixaba, que brilhou, intensamente, na 
carreira política e na medicina. 

Na vida pública, começou a atuar como vereador, em Colatina, sob ale
genda do Partido Social Progressista, a que sempre esteve vinculado até o dia 
em que lhe foram extintas todas as antigas agremiações políticas. Sob a ban
deira do PSP, liderada, no plano nacional, por Ademar de Barros, Raul Giu
berti foi eleito, no quatriênio 1954/1958-, prefeito de Colatina. No exercício 
desse mandato, recebeu, em concurso realizado pelo IBAM, ponto IV e are
vista O Crnzeiro, o diploma, conferido pelo Presidente Juscelino Kubitschek, 
uma homenagem excepcional, ao ser considerado o município, do qual era 
prefeito, o mais bem administrado do Brasil. 

Do plano municipal, Raul Giuberti ascendeu ao plano estadual, 
elegendo-se Vice-Governador do Espírito Santo, no período de 1958 a 1962. 
Em 1959, o governador licencíou-se, assumindo Raul Giuberti a chefia do 
Executivo Estadual. 

Prosseguindo sua fulgurante marcha ascensional, o meu conterrâneo co
latinense foi eleito, em 1952, pela Coligação Democrática, constituída pelo 
PSP, PTB, UDN e PRP, Senador da República, na mesma chapa em que fora 
incluído o atual Governador do Espírito Santo, Eurico Rezende que, durante 
dezesseis anos. exerceu, com exepcional brilho, o mandato de Senador. 

No Senado, Raul Giuberti, nos dois primeiros anos de mandato, inte
grou as Comissões de Agricultura, Legislação Social, Segurança Nacional e 
Saúde. A partir de 1964, participou da Mesa Diretora, no cargo de suplente 
de secretário. 

Extinto o PSP, Raul Giuberti filiou-se à Aliança Renovadora Nacional 
e, mais tarde, ao Movimento Democrático Brasileiro e, recentemente, ao 
PMDB: 

Quando era Presidente da República o eminente General Emílio Garras
tazu Médici, fui convídado, na qualidade de um dos v ice-presidentes do Dire
tório Nacional da ARENA, para sugerir ao chefe da Nação da área política 
para serem analisados como candidatos ao Governo do Espírito Santo. 
Como eu já apoiara, publicamente, em reunião realizada em Cola tina, a can
didatura de Raul Giuberti, indiquei ao Presidente Médici o nome de meu 
conterrâneo. Dias depois, por intermédio do Coronel Manso Neto, chefe da 
Ass~ssoria Especial da Presidência da República, tomei conhecimento de que 
o General Médici havia decidido escolher para governar o Espírito Santo um 
técnico e não um poHtico, e que, por iSso, me solicitava uma lista tríplice de 
administradores profissionais e não mais de líderes políticos. 

Dessa nova orientação, resultou a escolha de um dos técnicos indicados 
por mim, o Engenheiro Arthur Carlos Gerhardt Santos para ser eleito gover
nador pela maioria arenista da Assembléia Legislativa do nosso Estado. 

Perdeu, assim, o nosso Estado a oportunidade de eleger para dirigir os 
seus destinos um excepcional administrador, que jâ recebera uma consa
gração nacional como prefeito. 

Por um desses mistérios indecifráveis da política, Colatina, município do 
Norte do Estado e que já foi recordista mundial de produção de café, nunca 
teve o privilégio- de eleger um de seus filhos para governar o Estado. 

Nos idos de 1916, um parente meu, Coronel Alexandre Calmon, candi
dato a vice-governador, na chapa em que Bernardino Monteiro disputava o 
cargo de governador, desencadeou uma revolta armada, que provocou derra
mamento de sãngue. Por algumas semanas, colatina ostentou o título de capi
tal do Estado até que a reação de forças fiéis ao Governo de Vitória conse
guiu esmagar a insurreição, que passou à História capiXaba como a "Revolta 
do Xandoca" (Xandoca era o apelido do Coronel Alexandre). 

Meio século depois, tentei, sem êXito; encaminhar a candidatura de meu 
conterrâneo colatinense, cuj"a memória hoje pranteamos, ao governo do 
Espírito Santo. 

Lancei, inicialmente, a candidatura de Raul Giuberti, por ocasião da ins
talação do Simpósio sobre o Desenvolvimento do EspíritoS; to, que promo
vi em Vttória, Cola tina e Cachoeiro do Itapemirim. 
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Relendo os discursos de Raul Giuberti, proferidos no Senado e que conS
tam dos nossos Anais, encontrei uma referência; no dia 12 de setembro de 
1968, a esse Simpósio, que promoveU um fecuri.dO debate sobre os mais im
portantes problemas de nossa terra. 

Noutro pronunciamento, Raul Giuberti fez, c(úll- rncontida- erOoção, o 
necrológio de Xenócrates Calmon de Aguiar, seu queríâo amigo, qUe tam
bém fora vereador e prefeito de Colatina e, mais 'tarde, deputado estadual e 
deputado federal. 

Evocar a memória de Raul Giuberti como fonte perene de inspiração 
para as novas gerações é imperativo depois que o" povo de Colati.Õa prestou, 
no dia do sepultamento do seu querido filho, urna homenagem sem preceden
tes. Milhares de pessoas acompanharam, em pranto, o esquife do ex
vereador, do ex-prefeito, do ex-vice-governador, do ex-senador e, acima de 
tudo, do médico humanitário, cuja vida foi todo um apostolado de bondade. 

Num certo momento de sua história recente, Calatina não elegera, nova
mente, Raul Giuberti para o cáigo de prefeito. 

O resultado das urnas amargurou Raul Giubirti, mas, no pleho seguinte, 
em 1977, Cola tina deu ao seu benemérito filho a in-ãior votação, entre todos 
os canditados que disputavam uma das cadeiras:do Senado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, trago minhas palavras de saudade, nesta 
sessão, a um notável capixaba, que não apenas honrou a vida pública, mas 
conquistou a amizade e a imorredoura gratidão de milhares de colatinenús, 
que receberam dele, ao longo de muitas décadas, assistência carinhosa. 

Raul Giuberti, meStre da medicina, deixa para continuar sua cruzada de 
assistência aos pobres e aos doentes dois filhos médicos, Aritônio Giuberti e 
Raul Angelo Tardim Giuberti, que continuarã-o -a· trãjetória de Semeador do 
bem, eterno enamorado de Cola tina. 

Estendo minhas condolências à sua dedicada esposa, musa inspiradora
da vida de Raul, e a toda sua família. 

Homem do Rio Doce, em cujas margens vicejam tantas amarguras, Raul 
Giuberti será sempre evocado como um precioso ser humano, um tesouro de 
virtudes cívicas, que bem merece as homenagens que o Senado da República 
lhe presta hoje, sem levar em conta_ fronteiras_ partidárias. 

Comó Senador do PDS, trago minha palavra de louvor ao líder colati
nense do PMDB, cuja mOrte todos nós choramos, neste adeus do Plenário do 
Senado. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem/) 

O SR. PRESlDENTE (Passos Pôrto)- Os oradores que reverenciam a 
memória do ex-Senador Raul Giuberti disseram muito de sua vida. Há, evi
dentemente, outro aspecto que a história do Es"pírif6 Santo, na história de 
Colatina e na memória do Senado haverão de perpetuar esse eminente ho
mem público que honrou a Medicina, que honrou o serviço Público, que hon
rou o Parlamento Brasileiro. 

Por tudo isto, a Mesa do Senado se associa às homenagens prestadas à 
memória desse grande capixaba. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra, para uma 
comunicação de Liderança, ao nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO-ORADOR, SERÃ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Conci:do a palavra ao nobre St>-
nador Lourival Baptista. · · -

O SR. LO_URIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Lê o seguinte discurso.)-
Sr. Presideiiti, Srs.· SeMdOl-eS·:- - .-:-· --~ . - . -

O Jornal do Brasil, de 27 de fevereiro último, publica um primoroso estu
do intitulado .. 0 BNB e a política prioritária Para Õ N ardeste", de autoria do 
ilustre Presidente do Banco do Nordeste, Camilo Calazans de Magalhães. 

Essa instituição, Vinculada ao desenvolvimento regional, é o mais impor
tante instrumento do Governo Federal no c_oncernente à captação de recursos 
para aquela finalidade. 

A anãlise abrange, como é óbvio, apenas a parte relativa ao Banco por 
ele superiormente dirigido, nos parâmetros de uma gestão comprovadamente 
eficiente. 

Pelos dados divulgados, verifica-se que, além de prestigiado, tem o Ban
co do Nordeste logrado obter, nos limites de sua capacidade de captação de 
recursos, o pleno apoio do Governo Federal, possibilitando o satisfatório de
sempenho das suas linhas operacionais. 

Ao registrar a participação de Camilo Calazans de Magalhães nos deba
tes que se vêm travando, em escala nacional, a respeito das oscilações conjun
turais e das perspectivas do Nordeste- tais como evidenciados pelo dignós
tico dos seus problemas - cumpre-me acentuar que sua maior contribuição 
está condensada no valioso ensaio que publicou, em outubro de 1980, intitu-

lado "O BNB como instrumento de Desenvolvimento Regional", do qual 
destaco uma de suas principais conclusões: ... tenho a convicção de que cabe 
ao Legislativo a tarefa de materializar propostas concretas em beneficio do 
Nordeste, dentro da perspectiva comum de integrá-lo social e economicamen
te à grande Nação brasileira ... Podemos garantir que, armado do planeja
mento e de sólida estrutura organizacional, contando com uma equipe alta
mente envolvida com a sua missão e o necessário apoio dos poderes constituí
dos e das classes empresaria-is, o BN B continuará prestando sua contribuição 
em favor de futuro mais promissor para a região a que serve, elevando os 
níveis de renda, gerando empregos e conseqUentemente beneficiando toda a 
comunidade nordestina". 

A seriedade dos conceitos emitidos e a densidade técnica do estudo 
publicado pelo Jornal do Brasil, face aos dados em que se apóia, levam-me a 
solicitar seja o mesmo incorporadO ã. este meu pronunciamento. 

Refiro-me ao artigo do Presidente do Banco do N ordete do Brasil, Ca
milo Calazans de Magalhães, o o_ qual manifesta a sua confiança na recupe
ração_ _e desenvolvimento, a curto prazo, do Nordeste. 

Trata-se, na verdade, de uma contribuição positiva ao equacionamento 
das soluções indispensáveis à eliminação das disparidades regionais, que per
turbam o desenvolvimento equilibrado da Federação. 

O autor, com a autoridade que o caracteriza como administrador inte
grado nas realidades do N ardeste, corrige interpretações deturpadas dos indi
cadores económico-financeiros, relativos à captação e aplicação dos recursos 
disponíveis para os investimentos aprovad-Os e as operações financeiras do 
BNB. 

O estudo merece atenta leitura e meditação da parte de quantos se inte
ressam pelo desenvolvimento integrado do Nordi$te (Muito bem/) 

Jornal do Brasil, 27-2-81 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL 
BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

O BNB E A POLITJCA PRJORJTÃRJA 
PARA O NORDESTE 

Camillo Calazans de Magalhães 
Anteontem, o empresário Amarílio Macedo baseado em estudo do Cen

tro Industrial do Ceará (CIC), apresentou suas preocupações em artigo inti
tulado "O Nordeste está perdendo a prioridade nos orçamentos feder:iis'\ 
nesta mesma página. 

Gostaríamos de afirmar, inicialmente, nossa solidariedade a movimentos 
ou campanhas, seja nos meios de comunicação social seja das lideranças polí
ticas ou empresariaís, Que àbjetivem a·mObill:Z'ãÇâo- de recursos de que o No r~ 
deste tanto carece para o seu desenvolvimento econômico e social. 

Todavia, nos parece que essas reivindicações devem ser sempre respalda
das em dados técnicos, de maior confiabilidade, e argumentos irrefutáveis, de 
modo que possam exercer influência posifiva junto aos órgãos que prestam 
assessoramento a autoridades encarregadas de fixar a política econômico
finaneira. 

Por essa razão, no concernente ao Banco do Nordeste, consideramos que 
seria proveitoso prestar esclarecimentos adicionais a cerca da matéria, bus
cando contribuir para melhor explicar os fatos nela comentados. 

Cabe mencionar, inicialmente, que a análise feita pelo CIC ficou prejudi
cada porque foram utilizados dados de natureza diversa entre várias insti
tuições, os quais, portanto, nãO poderiam-Ser somados nem comparados. No 
quadro de _aplicações apresentado por aquela entidade, por exemplo, 
procurou-se comparar a evolução do incremento das aplicações do BNB ora 
com· o saldo dos empréstimos ora com os desembolsos projetados de outras 
instituições. 

Em suma, verificou-se uma confusão conceituai entre saldo de apli
cações, incremento de aplicações e fluxos de desembolsos. Esse equívoco, 
cumpre frisar, certamente foi cometido involuntariamente, considerando que 
as diferentes instituições financeiras do Governo apresentaram suas infor
mações à Secretaria de Controle de Empresas Estatais (Sest) vazadas, umas, 
em incrementos de aplicações e, outras, em saldos efetivos em fim de ano ou 
até mesmo em termos de fluxos de desembolsos. Além disso, essas infor
mações não foram homogeneizadas e acabaram gerando interpretações errô-
neas. 

Assim é que, usando corretamente os conceitos mencionados no item an
terior, para um incremento de aplicações de Cr$ 53,5 bilhões do BNB (dado 
apresentado pelo CIC), o saldo de empréstimos corresponderia a Cr$ 158,5 
bilhões e o fluxo de desembolsos a mais de Cr$ 200 bilhões. 

Não é verdadeiro, portanto, que o Banco venha a apresentar crescimento 
de apenas 14,3% em suas aplicações e 24,6% em seus recursos globais, como 
indicam os resultados do estudo do CIC que deram margem a "surpresas e in
quietações". 
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Na verdade, a despeito de o Banco do Nordeste ter parcela de suas apti
cações sujeita à limitação de 50% do crédito bat:).cário, estabelecido pelas au
toridades monetárias, o saldo global de empréstimos deverá evoluir, em 1981, 
cerca de 80%. Em números absolutOs, o Banco do Nordeste deverá alcançar 
CrS 189 bilhões em saldos de empréstimos, com incremento de Cr$ 84 bi
lhões, em relação à posição de dezembro de 1980. 

Esses números podem ser vistos no quadro que se segue, distribuídos por 
linhas operacionais: 

(Cr$ milhões) 
DISCRIMINAÇÃO INC.% PART. PER C. 

1980 1981 DE 1981 

OPERAÇOES TI PICAS DE 
BANCOS DE DESENVOL. 73.329 130 .. 000 77 69 
-CRÉDITO RURAL 24.877 45.000 81 
-CRÉDITO INDUSTRIAL E 
INFRA-ESTRUTURA 48.452 85.000 75 

OPERAÇ0ES DE BANCOS 
COMERCIAIS 31.666 s8.6oo 85 31 

············· 
TOTAL 104.995 188.600 80 100 

············· 

Guardando compatibilidade com o crescimento das aplicações, os recur
sos globais do Banco do Nordeste deverão evol~ir em cerca de 80%, passando 
de um saldo de Cr$ 104,1 bilhões, em 1980, para Cr$ 202,6 bilhões, ao final 
deste ano. 

b importante assinala.~:" o crescimento significativo previsto para recursos 
a serem obtidos junto ao Banco Central (131%), Banco Nacional de Desen
volvimneo_t Econômico (140%), Banco Nacional da Habitação (90%) e à pró· 
pria Reserva Monetária (82%) (antigo Recursos do IOF), todos eles, portan
to, superiores ao crescimento de 80% previsto pa-ra os recursÕs globais como 
um todo. Ao contrário do que pretende enfatizar a matéria, esses dados refle
tem o apoio do Governo Federal ao Banco do.Nordeste e a seus programas 
de desenvolvimento. 

O Banco do N ardeste tem procurado, dessa forma, dar ênfase aos recur
sos- obtidos junto ao Governo Federal, sob a rubrica de repasses e refinancia
mentos, os quais deverão experimentar, em 1981, incremento de 103%. Em 
contrapartida, os recursos internos deverão crescer menos (em torno de 45%), 
já que formados pelos depósitos captados na própria região e capital e reser
vas do Banco, oriundQS dos lucros também auferidos em suas aplicações no 
Nordeste. 

Esses dados refletem bem a função maior do Banco do Nordeste, que se 
constitui um legitimo instrumento do Governo federal na captação de recur
sos para a região, objetivõ aliâs que norteou a ptópr-ia ctiàção do Banco e que 
tem direcionado toda a sua ação, 

Além disso, devemos registrar que embora os orçamentos de entidades 
públicas federais, quando aprovados, representem compromisso de efetiva 
alocação de recursos pela União, os orçamentos de instituições financeiras 
são indicativos e fixam apenas metas para .. aplicações" e ••recursos". 

Assim, a execução dos orçamentos dos bancos depende de fatores alea
tórios, como a disposição do público em depositar naquele banco, o desejo 
dos empresários em escolhê-lo como instituição financeira para suas ope
rações de FINAM E, PROÁLCDOL ou de exportações, as distribuições que 
venham a fazer o Banco Central, no curso do ano, de recursos para progra
mas especiais, a poSsibilidade de se mobilizar recursos do exterior, e até mes
mo de fatores conjunturais, que afetam fundamentalmente os rumos a serem 
tomados, modificando não só v.alores mas até estrutura de aplicações. 

Em decorrência, os orçamentos das entidades públicas e os das insti
tuições financeiras não podem ser comparados nem ser objeto de conclusões 
semelhantes, com base em análise conjunta. 

Por outro lado, também não vemos razão em se criticar as políticas prio
ritárias do Governo para exportação e para a geração de energia como discri
minatórias ou prejudiciais ao N ardeste. 

Temos sido, tradicionalmente, uma região exportadora. Nas suas re
lações de troca como o exterior, o Nordeste sempre tem registrado saldo posi
tivo. Convêm ressaltar, por oportuno, que boa parte dos investimentos reali
zados no setor energético, seja para a prospecção de petróleo seja no 
PROÁLCOOL, tem sido dirigida ao Nordeste. O próprio BNB é o segundo 
agente financeiro desse programa. 

A propósito, destaque-se que, no ano de 1980, em consonância com as 
prioridades nacionais e nordestinas, o Banco registrou expansão de mais de 
200% nas operações de câmbio, que atingiram Cr$ 10,1 bilhões, e 282% nos 
empréstimos do PROÁLCOOL, elevando os negôcios com base nesse pro~ 
grama a mais de Cr$ 5 bilhões. Este ano, já temos um grande estoque de pro
postas que estão sendo estudadas e serão contratadas ainda em 1981, para im· 
plantação de destilarias de álcool. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Bernardino Vianà, por cessão do nobre -Senador Jorge Kalume. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Todos nõs que conhecemos a luta dos governantes deste País, no sentido 
de atenuar os- efeitos das adversidades climáticas que, por períodos ciclicos, 
vêm fustigando a região nordestina, temos ouvido surpresos, estarrecidos e 
revoltados as críticas injustas de alguns companheiros da Oposição. 

Falo em adversidades climãticas e não apenas em secas, porque as cheias 
do São Francisco, do Capibaribe, do Beberibe e do Parnaíba, com mais fre
qCiência, também castigam inquietam e têm consumido somas incalculáveis 
de recursos humanos, financeiros e materiais. 

A luta contra a seca no Nordeste vem do Império. Uma vez declarado o 
estado de calamidade pública, o Poder Central socorrida as populações flage
ladas mediante a adoção das frentes de trabalho, atravês da construção de re
presas e recuperação de prédios públicos, incluindo igrejas e cemitêrio. 

No iníCiO deste século, criou-se a Inspetoria de Obras contrà as Secas, 
quando o problema de combate ao flagelo das secas era feito mediante a 
construção de grandes represas. Imaginava-se que, suprindo as populações e
os rebanhos de aguadas permanentes, resolvia-se em grande parte o proble
ma, ainda porque esses recursos hídricos poderiam ser utilizados para a for
mação de lavouras irrigadas nas proximidãdes dos açudes e represas. 

Essa política teve início nO GovernO Epitácio Pessoa e se estendeu ao 
Gover~o de Getúlio Vargas, instauraçio pela Revolução de 1930. 

Inicialmente, o--progrãma traçado pela IFOCS, segundo Alberto Hirsh
rnann, abrangendo os gastos do setor privado, chegou a absorver IS por cen
to da renda nacional. Na seca de 1932, a fatia da IFOCS no orçamento fede
ral chegou a 10 por cento. 

Ao lado dessas providências, a partir dos anos 30, procurou-se incentivar 
o cultivo das xerófilas e a criação de gado à base de espécies resistentes azo
nas ãridas. 

De um momento para outro a idéia de construção dos grandes açudes cai 
por terra. Os elevados índices de evaporação conduziam à salinização das á
guas. Houve até um candidato à Presidência da República que prometeu, se 
eleito, cobrir a superfície das- águas dos açudes e represas, com lençóis de 
plástico, para evitar a evaporação. 

O aproveitamento das águas açudadas e represadas para alimentarem 
sistemas de irrigação deparou-se com obstáculo dos altos custos de implan
tação e da desapropriação das terras ejusante. 

Para contornar esses obstáculos, partiu-se para o aproveitamento dos 
grandes rios nordestinos, com a criação da Comissão do Vale do São Francis
co. Nessa ordem de id~ias, deu·se início, a·partír do final da Segunda Guerra 
Mundial, à construção da Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso. 

Para dar apoio ao desenvolvimei1.to nordestino, em toda linha econômi
ca, incluíndo a agricultura, a assistência técnica e a pesquisa, criou-se em 
1954, o Banco do Nordeste do Brasil ~.A., também como conseqUência dos 
efeitos da grande seca de 1952/53, entidade das mais qualificadas não só pelo 
excelente quadro de pessoal de que dispõe como pelos relevantes serviços que 
tem prestado ao País, com destaque pata região nordestina. 

Como a seca de 1958 e os clamores dos políticos da ârea, surgiu o Grupo 
de Trabalho para o Desenvolviin"ento do Nordeste (GTDN), semente que 
germinou e deu origerp. a Superintendência do Desenvolvimento do N ardeste 
(SUDENE), como órgão de Planejamento regional. 

No diagnóstico, O problem-a mais inqUietante foi a constatação da dispa
ridade de níveis de renda existente entre o Nordeste e o _Centro-Sul do País. 

Essa constatação é objeto de exaustivos estudos feitos por técnicos e 
cienfistas da mais alta qualificação, do que deu como resultado a criação dos 
incentivos fiscais e ·financeiros, denominados de 34/18, hoje Fundo de Inves
timento do Nordeste. (FINOR). 

Criada em 15 de dezembro de 1959, a SUDENE tem prestado inestimã
veis serviços à região, cabendo-lhe em primeiro plano, a responsabilidade 
pela formação de um parque industrial que, no período 72 a 74 cresceu 14,7, 
por. cento, enquanto que o do Brasil como um todo cresceu apenas 12,7 por 
cento. 

Camillo Calazans de Ma_galhães ~ presidente do Banco do Nordeste do Brasil 
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Seu atual Superintendente, Dr. Walfrido Salmito, é um dos administra
dores mais capaz que conheci na minha vida pública. Fez muito como Dire
tor do Banco do Nordeste, e está fazendo agora pela SUDENE apesar da es
cassez de recursos. 

Mais depois da hidrelétrica de Paulo AfonSO, nos Governos Revolucio
nários foram construídas mais dUaS a de Boa Esperança, no río Parnaíba, e a 
de Sobradinho, no alto São Francisco. 

Mas voltando as providências que têm sído adotadas de combate a seca, 
após a contrução de aguadas, adotaram-se as frentes de trabalho para cons
trução de obras públicas, notadamente estradas de rodagem. 

Mas essa prática, a partir de 1979, foi modificada. A classe política e os 
Governadores da Região, acharam que os proprietários rurais estavam em
pobrecendo cada vez mais e que os pequenos agriCultores deveriam trabalh3r, 
mediante remuneração a fundo perdido, nas suas próprías proPriedades. 

Hoje, os prejuízos decorrentes da frustração ®_safras são cobertos pelo 
PROAGRO, e não impede o beneficiário de recorrer a novos créditos rurais. 
Os trabalhadores alistados no Plano de Emergência recebem o salário míni
mo da região, e cada família pode alistar até trêS deles+ 

Vários são os programas com execução no Nordeste, de combate a seca, 
dentre os quais eu reputo de essencial importância o Projeto Sertanejo e o 
Programa de Recursos hídricos do Nordeste. Sei' que só teremos tranqUnida
de na região quando fizermos lavoura irrigada conjugada com a formação de 
pontos de água. E o Poder Central já está consc~ente dessa prioridade, tanto 
assim que planeja implant'ar 9 milhões de hectares de sistema de irrigação até 
a 1990, sendo 1 milhão de hectares a cada ano. 

Com esses argumentos, ficam os meus protestos e a minha revolta às 
acusações feitas nesta Casa aos Governos Revolucionários, e principalmente 
ao Governo Figueiredo, pelo descaso que lhes atribui em relação ao N ardes
te. 

Não sensibilizou aos acusãdores o fato de haver o nosso Ministro Mário 
Andreazza. do Interior, desistido da viagem em que acompanharia o Senhor 
Presidente João Figueiredo à CõfOmbia, para correr o Nordeste e vê" de perto 
o flagelo, com a qual tanto se comoveu, para receber sugestões e dar as so-
luções cabíveis. -

O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS - PI) - Pois não. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Senador Bernardino Viana, fico 
surpreso ao ouvir V. Ex', na tarde de hoje, dizer que o Nordeste foi e está bem 
servido por todos os governos, que o salário que estão pagando ao homem do 
Nordeste é suficiente, que lã existe, realmente, um mar de rosas. O que me 
consta é que o salário era de _84 cruzeiros até o ano passado, uma diária que 
não é a do salãrio mínimo da região; depois passou a Ser de 100 cruzeiros, que 
ainda não é o salário míniino ·da região. E eSiã seridá pago com um atraso de 
40 dias. O mês de feve"reiro foi pago, em minha regíão, no dia dC ontem, com 
40 dias de atraso. os- projetas que V. Ex•-Citou, cOmo o PrOjeto Sertanejo, o 
POLO-NORDESTE e o PROTERRA existem, mas nunca existiu recurso su
ficiente para corresponder às necessidades da região. r;>e forma que V. Ex' es~ 
tá completamente enganado, na tarde de hoje, ao querer apontar à Casa Se
nadores do Nordeste que acharam por bem tecer críticas aos governos que es
tão errados. Eu fui um que teci críticas ontem e O farei hoje e amanhã. En
quanto não derem ao Nordeste aquilo que o Nordeste precisa, eu estarêi aqui 
para defender as aspirações do povo da minha região. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI)- Agradeço o aparte de V. 
Ex• e quero esclarecer que eu não disse que o Nordeste está sendo muito bem 
servido. O que eu disse e quero reafirmar é que há uma preocupação constan
te de todos os Presidentes da República e do Poder Central de socorrer o 
Nordeste. Se airida não ac-ertaram; hâ dois ingredientes: um, a falta de inspi
ração para que se resolva o problema; segundo, a falta de recursos financei~ 
ros, materiais e humanos. 

Então, eu não acredito, em sã consciência, qUe o·sr. Presidente daRe
púhJica, um homem patriota, c_omo o General Figueiredo, de reconhecido 
passado e tradição na História, queira agir com descasO, Com irresponsabili
dade numa hora em que populações nordestinas estão sofrendo os efeitos da 
seca. O que eu quis reafirmar, aqui, ê este amor, eSte dCVotâmento que todos 
nós brasileiros e os nossos irmãóS do sul têm -pela Região nordestina. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS - PI)- Pois não. Ouço, com 
muito prazer, o aparte de V. Ex• 

O Sr. Hwnberto Lucena (PMDB - PB)- Nobre Senador, é natural e 
justo que V. Ex' participe desse debate sobre o Nordeste, porque V. Ex• é Se
nador de um dos Estados mais atingidos pela seca e dos mais pobres da Fede-

ração, que é o Piauí. Agora, o que quero dizer, de minha parte, a V. Ex• é que 
poderiam surgir mais recursos para o Nordeste, se houvesse uma maior sensi
bilidade do governo, sobretudo no que tange a esse crônico problema, da seca 
com os seus efeitos, evidentemente. Sabe V. Ex• dos imensos recursos que têm 
sido encaminhados para outros grandes investimentos, como por exemplo, 
para o metrô do Rio de Jandro, além de outras obras que estão, aí, no País, 
pontificando, no elenco das realizações dO Governo Federal, ao passo que 
para o Nordeste que é um caso de urgência urgentíssima alega-se falta de ver
ba. Mas o que mais me impressionou em tudo, nobre Senador, é que, após 
dois anos de seca nós já estamos no _terceiro - e, no ano passado, segundo o 
nobre Senador Almir Pinto, foram aplicados 4 bilhões e 300 milhões, a fundo 
perdido, fora os financia-mentos subsidi3.d0s-:-i:fo "Banco do Nordeste e do Ban
co -do Brasil, - e não se tem notícia de nenhuma grande obra realizada na 
Região. Es_se que é o ponto: não houve nenhum rendimento, esse dinheiro 
todo foi gasto, sob o asPecto puramente social, quando não deveria sê-lo, 
acho que deveria se ajustar o econômico- ao sOcial, como se fez em outros 
tempos. Eu, ainda há pouco, lembrava ao Líder do Governo Senador Nilo 
Coelho, que é nordestino, a obra fecunda realizada por José Américo de Al
meida, em 1932, quando se construíram os grandes açudes, a maioria dos 
quais ainda está aí, ínaproveitados por falta de obras de -irrigação, etc. Então, 
acho que todo esse pessoal que está sendo assistido - devia ser assistido, 
aliás em maior número, porque a percentagem de alistamento é pequeníssima 
em relação à população - deveriam estar edificando obras que permaneces
sem, porque, amanhã, mais adiante se poderia dizer: essa obra foi realizada 
no Governo do Presidente João Figueiredo, foi uma obra que decorreu das 
secas de 1978, 1979 e 1980. Não negõ, absolutamente, a assistência: a assistên
cia existe, o que hã ao meu ver, é um erro de planejamento, são distorções que 
precisam ser corrigidas com urgência. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- Pl) - Eu agradeço o aparte 
do nobre companheiro, Senador Humberto Lucena, e acho que V. Ex' tem 
razão quando diz que há ~alta de debates, de planejamento. Agora, quero lou
var a idéia do nobre Líder da Oposição, que acaba de encaminhar, no dia de 
hoje, requerimento à Mesa, solicitando a realização de uma sessão extraordi
nária, no Semido Federal, com fundamento no art. 210 do Regimento Inter
no, para discutirmos, inclusive com a presença aqui, se possível, de S. Ex• o 
Sr. Ministro do Interior, o problema do Nordeste. Há muita coisa que estã 
sendo feita no Nordeste. Recentemente, na semana passada ou ainda nesta 
semana, foi inaugurada_ a BR-020, de Fortaleza a Picos, que é uma obra de 
grande vulto; são obras _que estão sendo feitas ... 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- V. Ex• permi(e ilm aparte? 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- Pl)- Pois não. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) --Mas essas obras não estão 
sendo realizadas com o dinheiro destinado à assistência à seca. São obras nor
mais da Administração, custeadas, pelo Orçamento da União. Refiro-me à 
aplicação dos reCursos da i;ecã. - -

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI) - Só na frente de emer
gência se gastou, do dia 111 de março ao dia 28 de fevereiro, trinta bilhões de 
cruzeiros. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) - Mas, onde estão as obras? 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI)- Não, mas aí não eram 
obras, era uma opção que nós políticos fizemos: ... 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) - Nós, não! 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- Pl)- ... ao invés de mandar
mos fazer obras públicas, levar o trabalhador, deslocando-o de sua proprie
dade, para fazer obras públicas em determinadas regiões; foi dado o dinheiro 
ao próprio trabalhador, para que ele executasse os trabalhos na sua proprie
dade, para que ele não se deslocasse da sua propriedade, não houvesse, vamos 
assim dizer, migração interna. Então foi esta uma sugestão inclusive aqui que 
nós debatemos e que foi ventilada na ocasião. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Nós da Oposição nunca con
cordamos com este tipo de assistência. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI)- O Senador Dinarte Ma
riz sugeriu e ainda recebeu os aplausos de muita gente. Eu assisti. Foi em 
1979. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Da Oposição não, nobre Se
nador. 

O Sr. HeMdio Nunes (PDS - PI) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS - Pl) - Pois não. 
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O Sr. Helvídio Nunes (PDS- PI)- Senador Bernardin9 Vi_ana, não de
sejo discutir, absolutamente, a linha que V. Ex'" imprimiu ao seu discurso. De 
outra parte, também compreendo perfeitamente a sua posição, vez que não 
pode dissociar a sua qualidade de Líder da sua condição de nordestino. Mas 
V. Ex'", no decorrer do seu discurso, fez uma referência à SUDENÊ e eu me 
permito, com todo o respeito, não concordar com V. Ex'" A SUDENE tem 
feito, ao longo da sua existência, extraordinãrios benefícios ao Nordeste. 
Comoo' nordestino eu elogio a ação da SUDENE, mas como piauierise eu te
nho as minhas restrições; eu faço as minhas críticas à SUDENE. Veja V. Ex'" 
que, casualmente, eu estou aqui com o quadro de distribuição de incentivos 
fiscaiS 1correspondentes a 1978, 1979 e 1980. Dos dez Estados que compõem a 
nossa ~egião, o noss-o querido Piauí ocupa o nono lugar na participação dos 
incentivos fiscais. E sabe V. Ex• que hã um dispositivo que manda aplicar 
pelo menos 5% do global aos Estados que compõem aquela região. Apenas, 
para râpida informação, jâ que esta matéri:i Vãi ser objeto de um discurso 
que, brevemente, deverei pronunciar no Plenârio- deste Senado, este boletim 
foi emifido pela SUDENE no dia 17 de dezembro de 1980, por conseguinte 
há três meses: liberações do ano de 1980; de um total de 11 bilhões 597 mi
lhões de cruzeiros, o Piauí participou com 328 milhões de cruzeiros. Veja V. 
Ex•, embora compreenda sua posição de Líder e de piauiense, piauiense que 
sou aqui nesse Plenãrio eu não poderia deixar de levantar a minha voz, neste 
instante, para, antes de tudo, ler um quadro que é altamente danoso ao nosso 
Estado, o Piauí. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS ~PI)~ Senador Helvídio Nu
nes, agradeço o aparte, e aliãs jã tomei parte e~ debate com V. Ex' sobre este 
assunto e verificamos QUe o nosso Estado, realmente, é prejudicado no côm
puto geral da distribuição de riquezas no Nordeste. Discuti a ação da SUDE
NE como um todo, para o Nordeste, mas sei que V. Ex' tem razão. 

Concluindo, Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Caros Senadores, é hora de assentarmos a cabeça, oferecermos suges
tões, abandonarmos a adjetivação injuriosa e infamante que nada constrói e 
só serve para enfraquecer a autoridade dos poderes constituídos que devem 
merecer a nossa estima, o nosso apoio e o nosso respeito, para que melhor 
possam desincumbir-se de suas difíceis tarefas nesta hora de transição social e 
económica. (Muito bem! Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomard- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- Alberto Sil
va- Mauro Benevides- Dinarte Mariz- Cunha Lima- Teotônio Vilela 
- Gilvan Rocha - Luiz Viana -Amarai Peixoto - Nelson Cai'-neiro
Roberto Saturnino - Orestes Quéi"cia - Henrique Santillo - Gastão 
MUller ~ Vicente Vuolo ~ Josê Fragelli ~ Mendes Canale ~ Saldanha 
Derzi - Lenoir V argas. 

te. 
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ~Está finda a Hora do Expedien-

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento iJ.9 556, de 1980, do 
Senador João _Calmon, solicitando a transcrição, nos anais do Sena
do Fedcii"al, do pronunciamento feitô-;rio InstitUto dos Advogados 
do Brasil; pelo Consultor-Geral da RepúbliCa, doutor Clovis Rama
lhete, agradecendo a medalha Teixeira de Freitas; _qu~ lhe foi confe
rida. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permançam sentados. (Palmas.) 
Aprovado. 
Serâ feita a transcrição. 

t a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada. 

I. A uMedalha Teixeira de Freitas" 

É então verdade? Concedem-me a .. Medalha Teixeira de Freitas", do 
Instituto dos Advogados Brasileiros. O nosso Presidente Otto Vizeu Gil, na 
carta em que me comunicou a outorga votada pelo Conselho Superior, 
define-a: 

H Representa a maior homenagem que se pode prestar a um jurista brasi
leiro". 

Humilde, leio nomes na galeria dosjâ premiados. Através de gerações, o 
Instituto, selecionando com ciúmes de avarento aqueles aos quais confere 

essa ''Medalha Teixeira de Freitas", mentes privilegiadas, juristas que pairam 
claros, clarões de vulcão no Andes. 

Modestamente humano, ergo os olhos e contemplo-estes luzeiros, soli
târios no firmamento, lugar a eles apropriado: Clóvis Bevilaqua, Carlos Ma
ximiliano, Pontes de Miranda. - OfusCado, distingo outros poucos mais: 
Haroldo Valladão, Sobral Pinto.- Incrédulo,' imagino-me convidado a inte
grar tal galeria ao lado de Miguel Reale, Affon~o Arinos, Oto de Andrade Gil 
ou José Frederico Marques. 

E então?~ verdade, de fato eis-me aqui.- Para receber a .. Medalha Tei
xeira de Freitas", trêmulas as mãos, chego à borda desta sesquicentenâria tri
buna, das mais altas da América. Aqui venho, convocado por Advogados e, 
em piincípio pelos mais sãbios deles, os Mestres do meu ofício.- Neste mo
mento de gala, eles aqui reunidos não pleiteam perante Juízes. Por sua vez,
julgam. Outorgam-me a "Medalha Teixeira Freitas". 

A primeira delas, há decênioS, coilferirarri-na a Clóvis Bevilaqua, talvez 
o maior civilista do seu tempo, o Príncipe dentre eles; - tão claro e conciso, 
porque um sâbio. 

II. Porque eu? 
Mas porque eu? Chegaram-me telegramas, cartas, congratulações de 

amigos, advogados, juízes, governadores, congressistas, ministros, estudantes 
e de pessoas que patrocinei. - O Presidente da Repóblica, sabedor desta re
compensa honrosa, abraçou-me dizendo ... E. tudo devido a você próprio, 
acredite. Os Advogados são homens independentes. Distinguem o jurista, do 
Consultor-Geral da República".- Seus olhos fitos em mim, leais e positivos, 
mostravam-me alegria. • 

O Instituto remeteu-me a justificativa, redigida para a indicação ao prê
mio. Ela reune assinaturas de representantes de todas as regiões da Doutrina, 
da Política ou da Profissão, no momento _nacio_nal. - Muito obrigado, -
digo agora e com empenho, aos que assinaram a indicação luminosa. 

Mas porque a mim,- a "Medalha Teixeira de Freitas"?- A leitura do 
documento, com que me candidataram, só agora revela-me as razões da ini
ciativa. 

Na indicação-, os- signatãrios asseveram que se deve à minha atuação 
doutrinária, a participação decisiVa do Brasil nas transformações internacio
nais do Direito do Mar, reivindicando distender seu poder e nacionalizar os 
recursos econômicos e o controle da pesquisa e da poluição numa zona de 200 
milhas marítimas, Atlântico a dentro. Meus ilustres Patronos enumeram cer
tas outras atividades, de que nem me recordava, mas em que de fato me em
penhei: -aqui, na--inspiração à dupla cidadania de brasileiros e portugueses, 
posta na Constituição; ali, opondo-me, solitãrio, às explosões nucleares no 
Pacífico; ou noutras ações minhas, fanatizado pelo Direito e a Democracia e 
suas aspirações de liberdade e igualdade. 

Sei agora porque a .. Medalha Teixeira de Freitas" a mim. É que neste 
meu caso, nota-se a singularidade: - o Instituto dos Advogados não recom
pensa um comentarista do direito constituído, escritor que detalha parãgrafos 
e artigos para seus leitores. 

Advogados, os sâbios distribuidores desta lãurea suprema quiseram, na 
minha pessoa, fazer honra à nobilíssima atuação dos Advogados, que é ener
gia renovadora das fontes de Direito, -ã Lei e a Jurisprudência. - Jurispru
dência é fonte de direitO -porque os Advogados pleiteiam apesar das lacunas 
da lei ou contra a impropriedade dela. Advogados, em atuação permanente, 
abrem espaço novo ao Direito, contra a inanidade da letra da lei, que é pesa
da e tosca ao enunciar a esquiva aspiração da Equidade e da Justiça; estreita, 
para prever e ordenar todas as relações; e lerda,- ante o passo ágil das mu
tações sociais. 

Advogados formulam o fato novo, apresentam a relação nova, que surge 
dos mil arranjos da vida social que segue adiante, indiferente à lei escrita e es
tável - A Jurisprudência, fonte formal de Direito, alimenta-se da atuação 
inovadora dos Advogados. A Justiça faz-lhe eco porque apenas responde ao 
patrocínio criador;- pois ao Juiz é vedado sentenciar sem pedido ou fora de
le. - Advogados são gestadores de Direito. A advocacia é jurígena. 

Em minha condição de só advogado, de apenas advogado, o Instituto, 
com a "Medalha Teixeira de Freitas", reverencia a disseminada atuação da 
nossa multidão de profissionais, na obscura labuta de criação ou renovação 
do Direito, enquanto pleiteamos, perante todas as Comarcas, nas bases mes
mas da Nação. Agitando as mangas das becas negras e arengando com in
tuição criadora, os Advogados são intermediantes entre Povo e· Poder. Ali
mentam suas bancas, diretamente comunicados com os fatos da vida. Respi
ram a vida social, econômica, política, em grandes haustos, - nas ruas, nos 
galpões da fábrica, nos lares, no pátio dos cárceres, no escritàrio dos executi
vos ou nos desvãos obscuros do Poder Público. 

Assim interpreto a atribuição desta !áurea. Em minha pessoa, o Instituto 
premia todos nós, Advogados, os que sabemos que o Direito não cria fatos, 
que só os fatos críim- Direito. 
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Na verdade, hã mais de dez anos logrei ver certos fatos novos, como o 
bom piloto lê nas vagas, no vento ou nas sombras do horizonte. 

Por intuicão, entrevi as profundas transfor~ações que ein escala mun
dial estavam por ocorrer, no Djreito do Mar.- Antiquados conceitos jurídi
cos sofriam o impacto de tecnologias noVas e avançadas, de exploração~ pes
quisa e defesa, e que eram desconhecidas no passado, quando tais concepções 
jurídiç:as foram formuladas, hã séculos. 

Sem regulamentação adequada, tais novas técnicas de exploração leva
riam ao caos político os.Estados, e à depredação, riquezas, que primeiro per
tencem aos Povos ribeirinhos e, depois, constituem herança comum da huma
nidade. 

Naqueles anos, foi excitante e compensador, ainda uma vez travar o bom 
combate contra mitos jurídicos obsoletos. 

Proletica, esteve aquela mão de estudante, durante os distúrbios de maio 
de 68, em Paris, quarido pichava paredes; e insconscíentemente riscou esta 
proposta para a definição dos tempos modernos: .. A imaginação no Poder". 
-"É proibido proibir". 

Pois foi assim com o Biasil, no ato com que .se apropriou de 200 milhas 
de espaço marítimo. A imaginação no Poder, é proibido proibir. O Brasil dis
tendeu oceano a dentro sem espaço jurisdicional;_ e nacionalizou os reç:ursos 
vivos e as riquezas niinerais no mar,- Petróleo, O.ódulos de manganez, co
'õlto. 

Situado na periferia política do Ocidente, estando no 39 mundo numa 
zona intermédia entre Nações desenvolvidas e Nações proletárias, o Brasil 
lançou-se em cheio na peleja pelo reconhecimento internacional dos seus di
reitos, aliado a pouco mais de uma dezena de outros Estados. Não o intimi
daram ameaças, nem o efetivo envio daquela belo~ave_que contudo se perdeu 
na travessia do Atlântico, desorientada dentro das névoas dos desacertos his
tóricos_;_- pois jâ haviam cessado, os tempos dos desembarques navais a ser
viço da expansão ilegítima. 

Neste ano de 1980, a III Conferência da ONU sobre Direito do Mar jâ 
tem pronto seu projeto de Tratado, a ser debatido. E-nele, a consciência jurí
dica mundial, com cerca de 150 Estados reunidos, dã finalmente razão àquela 
Nação que tem praias, contra aquelas outras que dispõem de esquadras. 

EmOcionado nesta tribuna, o Advogado solitário, daqueles dias, evoca 
as figuras dos Chefes Navais da época, cenas que v~veu em meio à desafiadora 
Oficialidade jovem das três armas, que então dava!n unidade ao poder. E re
corda, reverente, o Chefe de Estado brasileiro qUe então ousou. 

Certa vez, um reporter fez~me a pergunta, que eu próprio sempre me 
faço.- Sem dispor de mais poder, do que tem aquele que seja apenas um ad
vogado liberal, como pude eu desenvolver com êxito, tais ativid3des, desme
suradas para o modesto espaço da pasta em que transporto meus Códigos ao 
Tribunal.- Embaraçou-me, a p·ergunta, Mas respondi: "Tudo isso é devido 
a meu Anjo de Guarda. Parece que sofre de paranóia". 

Fazer avançar a fronteira Leste, conceder dupla cidadania a português, 
assentar bases constitucionais da retomada do processo de divisão territorial 

·do Brasil é, tudo, desconforme com a proporção de poder, que nos confere a 
pequena carteira vermelha, da Ordem dos Advogados do Brasil. 

III. Teixeira de Freitas, o nobre título 

No Brasil, uma altíssima, suprema recompensa- a Advogado, deveria 
denominar-se .. Medalha Teixeira de Freitas, em ho.menagem ao maior jurista 
das Américas em seu Século, qu-e viveu entre 1813 e 1883, era modesto e ten.az 
e gostava de ir ao teatro ver as peças de Martins Pena, levadas pelo atar Vas
ques. Discreto mas altivo, em 1835, ainda estudante, representou contra dois 
mestres, da Faculdade, ao Governo da Regência. incidente que nos valeu o 
testemunho escrito pelo então Diretor da Faculdade, Carneiro de Campos, 
mais tarde Marquês de Caravelas, em favor do aluno que declarou aplicado, 
ordeiro e dos melhores da classe. 

Partícipe no entanto da HSabinada" na Bahia, uma revolução frustrada, 
transferiu-se para a Corte, onde logo se destacou.- E em 1843, assinóu a ata 
de fundação do Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros. Foi seu Presi
dente em 1857. 

Aqui abro espaço para o registro de duas renúncias à Presidêncía, ocorri
das no Instituto dos Advogados, ambas por motivo de coerência de con
vicções jurídicas. - A primeira, a de Teixeira de· Freitas. Dera ele parecer 
sobre obscura questão versando alforria de escravos, que o plenário rejeitoU;
e ocasionou a renúncia do Presidente. - Quase um sêculo depois, ocorreu a 
de Sobral Pinto,- que tinha sido eleito Presidente dO:_IAB no curso turbulento 
da Presidência João Goulart, os eleitores de Sobral Pinto, confiados na sua 
combatividade notoriamente legalista. Pouco após a deposição do Presidente 
João Goulart, o Instituto tinha aprovado a tese, de teoria jurídica, de quere
volução não é- passível de apreciação legal,- proposta pelo Prof. Celestino 
Basílio. Mas uma controvêrsia depois surgiu, a propósíto de declarações 

públicas de Sobral Pinto sobre ordem legal; o debate interno induziu-o a re
nunciar à Presidência, como Teixeira de Freitas;- mas não se afastou Sobral 
Pinto, do continuado e caloroso companheirismo, que a todos nos une nesta 
Casa de controvérsias doutrinárias. 

-Teixeira de Freitas logo se fez famoso, na Corte. E em 1855 o Gover• 
no Imperial encomendou-lhe a Consolidação das Leis Civis, primeiro código 
civil brasileiro. Nesta tarefa de Hêrcules cm Áugias, seu gênio organizador e 
discriminativo fez obra, cuja autoridade logo a i_mpôs à admiração unânime. 
-Cândido Mendes chamou~o uo Cujâcio brasileiro" e·ordenações"', prefá
cio, p. LIX, ed. 1870). Tempos mais tarde, neste século, Clóvis Bevilaqua ain
da apontou nel~ "O máximo dos jurisconsultos pátrios". Comparado a Sa
vigny, que foi tido por o maior jurista do mêdio novecentos, para alguns Frei~ 
tas supera-o, como ordenador do direito privado, apesar da admiração de 
Freitas por Savigny, que é_ por ele cita_do dezenas de vezes na famosa ulntro
dução", com que abre a legislação civil consolidada. 

Sua .. Consolidação", Teixeira de Freitas apoiou-a numa 4 'lntrodução", 
página de pesquisa doutrinária inovadora que constitui uma das mais lúcidas, 
complexas e elevadas construções teóricas de nossas letras jurídicas, -em direi
to privado. Em 1860 e -1864 surgiram os dois tomos do -seu "Esboço". 
Seguiram-se fatos conhecidos. - Des_dc logo, estendeu-se sua sombra de 
maior civilista, por todo o continente. Estava-se na época das Codificações, 
na Europa e nas Américas. - O eXtraordinário valor da uconsolidação das 
Leis Civis" de Teixeira de Freitas, as páginas quase geniais da sua .. Intro
dução", a extrema criatividde, limpidez e segurança de soluções do .. Es
boço", a Sl!a original classificação dos direitos, o ordenamento deduzido para 
a normatividade civil, todo o conjuJlto logo projetou Teixeira de Freitas. 

Se no Brasil frustou-se a promulgação de Código fundado em seu .. Es~ 
boço"1 _:-: na Argentina Velez S_ârsfield, generoso e honesto admirador da 
obra de Freitas, ao elaborar por sua vez o Projeto de Código Civil argentino, 
proclamou-se um influenciado pelas elocubrações de Teixeira de Freitas. A 
glória internacional de TeiXeira de Freitas tem matriz argentina, primeiro em 
Sãrsfield e seguidores, depois em Raymundo Salvat, Colmo, Avellaneda e ou
tros. Foram os primeíros a equiparar Freitas a Savigny. 

Seu renome propalou~se pela Amêrica espanhola, no Uruguai, Paraguai, 
e influindo nas codificações que se seguiram, na Alemanha, Rússia, Suíça, 
Itália, como demonstrou Sílvio Meira ("Teixeira de Freitas"; pâg. 412 e 
segts.). 

A influência das concepções de Teixeira de Freitas quanto à classificação 
dos direitos, sobre o Código Civil Alemão, é registrada: por Raoul de La 
Grasserie, em .. Lois Civiles du Brésil'', ao comentar a "Consolidação das 
Leis Civis", de Freitas. Adverte, o jurista francês, que a divisão da obra em 
uma parte geral e outra especial, com dois livros, o dos direitos pessoais e o 
dos direitos reais, com a restante divisão, - .. cette division et três logique. -
......... -C'est ce qu'a fait aussi tout recemment le nouveau Code Allemm3nd" 
(ob. cit., ed. Giard e Briére, 1897, pág. 227, apud Sílvio Meira, ob. cit. pãg. 
420). Note-se que a .. Consolidação" de Freitas é de 1855, mas o Código Ale
mão é posterior, de 1896~ 

A difusão das idéias de Freitas na América Latina e na Europa, por to
mada direta ou por contaminação, coloca-o entre os maiores juristas do mun
do ocidental, na sua época. 

TeiXeira de_ Freitas, esse sedento de perfeição, haveria de extremar-se 
nesta noção primeira e fundamental, para a ordenação do Direito, que é a sua 
classificação. Nela reside a contribuição superior de Freitas, fonte e estrutura 
de todo o desdobramento da sua criação. - Dois mil anos após a distri
buiÇão romana, de Gaio,- ("omme jus quo utimur vel ad persa nas pertinet 
vel ad res vel as actiones") -, tendo rejeitado a divisão objetiva de Savigny, 
seu jurista preferido, Freitas ingressa na história do direito. 

Concebeu uma divisão simples, que se impõe com a força que têm as coi
sas da natureza. Dela diz Bevilaqua, constituir .. um critêrio c1assificatório 
que entrou para a história do direito civil, sob os auspícios de Teixeira de 
Freitas. Seu ponto de partida ê verdadeiro e as deduções, exatas" .. (Bevila
qua, "Linhas e Perfis Jurídicos", pág. 125). 

Que se receba a leveza da verdade. Os direitos são pessoais ou reais. Os 
pessoais surgem nas relações de família e nas civis em geral. Os reais incidem 
sobre as coisas próprias ou sobre as alheias. Quanto à sua classificação, pro
clamou o próprio Teixeira de Freitas: .. Nela repousa todo o sitema do direito 
civil",- .. é a chave de todas as relações civis". 

Sua poderosa mente de ordenador sistemático -das normas civis lançou 
um clarão perene, quando definiu o critério da sua classificação. 

Savigny e Teixeira de Freitas -eis ·uma aproximaÇão envolvente mas 
contraditória. 

A julgar pelas reiteradas citações de Savigny, esse extremado fundador 
da Escola Histórica era admirado por Freitas. Contudo, vejá-se: o gênio de 
Freitas trabalhou o material de leis, que compilou, as quais desde 1603 se acu-
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mulou desordenadamente, confusas, contraditórias e sobrepostas. Arquiteto 
e joalheiro das leis, Freitas tomou:..as. Mediu:..aS C Ofdenou~as. Fundiu-as num 
laborioso processo·, de que resultou a "Consolidação das Leis Civis", um au
têntico e bem ordenado Código. 

De outro lado, entretanto, o seu admirado Savigny desdenhava as leis. 
Para Savigny, o direito é produto histórico duma nação; dâ-lhe movimento, o 
povo, mas não o legislador; e tal corno a língua, desenvolve-se por incorporar 
transformações naturais. O direito~ diz Savigrijl;-ê •'produto das forças inte
riores e silenciosas", que, inconsciente, o costume- expi'ime e a prática trans
forma. t: certo, aceita Savigny, que a rei é slnal visíVd do blfefto; mas ocos
tume, vindo do povo, é sua expressão direta e pura. 

É: de ler-se no entanto, Freitas. Indiferente ao que é mais caraCterístico 
em Savigny, sua concepção radical do direito denominada de "histórica", 
nele Freitas deparou genialmente o que de Savigny iria ficar, e que perdura, 
transfigurado na corrente crítica da hermenêutica, a da negativa da escola 
clãssica de hermenêutica do fetichismo da lei, talvez simbolizada em Bugnet, 
que se jactava: - "Não conheço o Direito CiVil. Ensino o Código de Napo
leão". 

Surgindo com·o movimento de codificação-dos fins do Oitocentos e pe
netrando no Novecentos, esta sacralidade da lei, entendida como esgotante 
do Direito, teve em Savigriy seu prini.eiro-e'gi-ã-nae cCintC.stador, é óbvio que 
com os desacertos dos radicais. Seguido de Ihering e Kohler, que veio a ga
nhar claridade e bom senso coni François Gen:y;Atfe demonstrou elaborada
mente que o Código Civil não esgota o DireitO •'MéthoCfe-d'lTiterpretation", 
de 1899; "Science et tecbnique em Droit Privéposítif', (de l9l4j1924). De
pois de Geny vieram os que entendem que o jurista deve saber mais que leis, 
para além do direito, e instrumentar-se com Ciência Social, - como o que
rem Woems, Radbruch, Anzilotti, de La grasserie, Saleilles, e outros, até 
aqueles, em demasiado desprendimento das leis, propugnando o "direito li
vre", como Kantorowicz. 

Savigny e Freitas, vejam. -É certo que Freitas absorveu o que de me
lhor estava em Savigny, mas contraditoriamen'te ocUpad(} coffi seu inaterÚll 
prevalente, - a lei ....:.; que Savigny desdenhava. 

Outra contradição estâ em que Freitas, cortejando o pensamento de Sa
vigny, foi no entanto admirãvel, supremo codificador; enquanto que Savigny 
irrompeu na admiração do mundo jurídico, com sua famosa polémica com 
Thibaut, em que constestou a validade dos Códigos, no seu conhecido opús
culo "Vocação do nosso Tempo para a Legislação e a Jurisprudência". Nele 
expôs suas idêías, soófC a formação do direito pelas CirCunstâncias históricas 
e populares nacionais; e acusou, nos COdigos, uin obstáculo ao avanço do Di-
reito. · 

Mais lúcido que Savigny, na obra dele Freitas distinguiu o duradouro, 
do ocasional. 

O gêníO, em TF, findou-se como a luz da chama nas velas. Bruxoleia, es
tremece, desmaia, reacende num âtimo supremo. De Súbito, escurece e deita 
fumo enegrecido. -Sua mente poderosa desagregou-se em delírio; e apagou-
se. 

Dele, fica a história do rastro luminoso por cima e para além das Fron
teiras. No Brasil e na Argentina, perdura o culto cte -Siia Obra, como primeira 
fonte do ordenamento civil de ambas as comunidades nacionais, após a insur
reição pela Independência. Fisicamente, da pessoa resta apenas um punhado 
de cartas, um retrato e a estátua de bronze, cinzelada por Bernardelli em cor
po inteiro, vestido com a beca oficial dos membros do Instituto, tal como é 
descrita nos- primeiros Regimentos da Casa. - Â lapela da sua beca, o 
"limpa-penas", que é o símbolo dos Mestres. 

IV - Noutro Século, outro Direito: 

Na virada para o séc. XIX, o poder político passou dos Reis para a 
Nação; e a lei tornou-se expressão da vontade geral. Para Michelet, a Revo
lução francesa realizou "o advento da lei". O Sec. XIX asseverou a soberania 
da lei na direção dos Governos, e assegurou juridicamente a igualdade e a li
berdade do indivíduo. 

A Razão e a Justiça armavam barricadas, véspera de Parlamento. 
Por toda Europa, a espada de Napoleão disseminou Constituições, re

publicanas uma e monárquicas outras, enquantO difuSamente o absolutismo 
se dissolvia na democracia Constitucional. 

Sob esse aspecto, o sec: XIX, o século de Teixeira de Freitas, da expan
são das Constituições por sobre dois continentes e das codificações generali
zadas, sem dúvida que foi um grande século jurídico.- de acrescentar-se que 
nele surgiu em germe, a solução jurisdicional das controvérsias internacio
nais, na grande voga de então das arbitragens. 

Metafísico, apoiado em Karit, Hume, Lock, Rousseau, o Indivíduo viu
se entronizado em objeto direto e sujeito soberano do Direito. Na antinomia, 
que é inerente entre Igualdade e Liberdade, as concepções inclinaram-se en-

tão pela Liberdade, entrevisto ideal político através da caligem da Bastilha, 
que ruiu com o "ancien régime". 

O Indivíduo, dotado de liberdade e definido como em igualdade jurídica, 
assentou O ideal do Direito. O subjetivisll'!o ~orrespondeu ao liberalismo eco
nômicó-. Leis sucediam-se, para assegurá-lo. 

Então se diziâ., ao terilpo de ÍeiXe:ira de Freitas, que o Hcontrato faz a lei 
entre as partes". 

Nos dias que ocorrem, porém, disseminadas transformações substituí
ram 9subjetivo pela objetividade social. E ali onde o contrato fazia a lei para 
as partes~ :igora a lei faz o contrato às vezes- substituindo as partes, e mesmo 
em certos casos, agora, a lei obriga a contratar. O Legislativo empalideceu, 
ante as exigências tecnológicas dos problemas, a celeridade das crises e a con
centração prevalente dos Governos. O direito privado penetrou ãrea de 
sombra, com a publicização de seus institutos, de família, contratos, profis~ 
sões. A locação de serviços serviu uma costela ao Gênesis; e desdobrou-se em 
vários ramos de todo um Direito Laboral, com galhos administrativos, cor
porativos, sentença normativa, contratos coletivos, normas de higiene e segu
rança, de bem estar, e compulsória previdência.- O social recobriu o indiví
duo. O Estado é "o novo Monstro", denunciado pelo ensaio de Mac I ver, em 
"Levithan and the People" (Lo.ujsian state University Press, 1939). 

Em meio às transformações, ~ontudo, sobrevive a confiança no processo 
de aperfeiçoamento e adaptações das instituições jurídicas e políticas da De 
mocracia Constitucional. Há que se levar em conta o fato brutal da acele~ 
ração do processo da urbanização da humanidade- o do Brasil incluído ~ 
com impacto na ordem jurídica, social e política, e o impacto eletrônico
nuctear no meio social e polítiCo. 

A esperança só a mantêm aqueles que tomem larga perspectiva histórica. 
Contemplam,-através dos séculos, a leri.tã, gradual Solução política, comam
pliação crescente dos que têm acesso aos benefícios da decisão, na sociedade 
juridicamente organizada._ 

Ela não veio sem esforços e lutas, ~vanços e recuos. J:Iâ oito séculos que a 
história das Hbúdades vem sendo escrita com a história das resistências. 
Houve colapsos e retrocessos, mas logo passam, na Europa e na América ... A 
ditadura..;,. escreveu Mel ver- é a solução rápida de uma necessidade urgen
te; a democracia é a solução lenta, do amplo e complexo processo do Gover
no". h um dado da Ciência Política, esse, percebido por aqueles que ganhem 
perspectiva histórica, para se situarem. 

A solução lenta do processo democrático demonstra-se com a história 
dos Estados que consideramos democráticos, no seu lento caminho em que a 
nação operou adaptações ensaiadas, emendadas, desenvolvidas, mas nunca 
adotadas de chofre, na Suíça, nos Países escandinavos, na Inglaterra. Não é 
possível, em um momento, a inspiração coletiva do integral modelo final de
mocrático. A história nega esse exemplo de uma nação que um dia tenha sido 
tomada do transe mediúníco da criação instantânea do modelo político ideal. 

O caso excepcional inglês opõe-se à ilusão que hã séculos hipnotiza as 
Nações r:omanizadas do Continente. Na Inglaterra, a Idade Média não foi 
varrida, num ano de terror e sangueira; e prossegue, residual, nos dias de ho
je. O Parlamento ali desenvolveu-se, tendo nascido como Conselho dos Ler
des junto ao Rei, mas para arrecadar tributos; lento, passou a controlar o po
der tributário do Rei; e, gradualmente, separou o poder e a Coroa; e em es
pasmos políticos, terminou assumindo o Governo. E prossegue dando conti
nuidade, ainda hoje, às transformações. O exemplo inglês ganha evidência 
pelo contraste, dado que nas linhas não ocorreu a romanização do direito, 
como no Continente se deu. Nas ilhas britânicas, ali o Juiz é que manifesta o 
direito e parte da consideração do caso para investigar a norma. No Conti
nente, pelo contrãrio, sob o prestígio romano da Codificação, é o Parlamento 
que, pelas leis, manifesta o direito, e o julgador, ante um caso, abre Códigos 
para dizer o direito. Donde o processo político destas Nações sucumbir, dada 
a facilidade com que supõem poder criar instituições, quando legislam de um 
jato, os seus regimes. 

Oposto ao racional, lento processo institucional inglês - é o caso da 
França. Ela esteve por um século ensandecida na liberdade de legislar regi
mes, em definitivo e subitamente. Caso edificante para nós próprios, no Bra
sil, em profunda crise de transformações que rumorejam no subsolo social e 
por ora prenunciam um novo e largo período histórico. 

O Brasil foi instittiído em movirrientos d~cencionais do Poder; na Colô
nia; no Império e na República. Mas, lento e complexo, as bases populares 
ainda inorgânicas ensaiam a montagem do movimento ascencional do exercí
cio do Poder. Nossa geração é testemunha e protagonista da colisão. Eis a cri-
se. 

Na França, como foi? Ali, uma tempestade de um jato varreu classes, 
institUições, lideranças, direitos, tributos, arrasou tudo o que se resume na ex
pressão "ancien regime". 
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O fim à vista foi enuncEid_o por um panfletário de gênio, Seyés, no opús~ 
culo ''Qu'est ce qu c'eSt le tiers Etat". O objetivo co_nstiCnte da Nação france
sa estava em declarar nenhum, o clero e a nobreza, como fonte de poder. 
Identificar. no pOvo a sede da soberania. 

A França entretanto, como nós, pertence ao ramo latino do Direito. Es
grime com superficialidade a âgil e inócua faculdade de legislar. Cria órgão 
legiferante; e incumbe-o de acelerar o tempo hi~tóric_o. Cega, não viu que a 
embaraçavam forças pré-institucionais, que residem no povo, as formas e ins
tituições duradouras e históricái;, pré--existentes às leis. Ligeira no legislar re
gimes, ela desprezou a lenta, complexa, estável sedimentação de experiências, 
adaptações, retificações, da obra da Democracia Constitucional, estâgio re
centíssimO da Humanidade, de há dois séculos. 

Que houve então na França? Depois que guilhotinou o Rei, declarou que 
todo poder estâ no Povo. E perdeu o rumo. Tonta de facilidades para as ins
tantâneas transformações legislativas, fez obras sempre superficiaiS. A 
França, a partir da guilhotina, entre 1781 e 1875, por mais de dez vezes, legis
lou seu regime e modelo político. 

Encontrou a si mesma e, afinal, se fez República, em 1875, após camba
lear entre dinastias e presidentes, de cada vez retomando o ato inicial da legis
lação suprema. Teve mais de dez Constituições, entre erros e desacertos, in
cendiada a cada volta da História, pela emoção da liberdade de legislar siste
ma de Governo. 

Só despertou no desastre, quando derrotada em 1870. Convocou como 
sempre uma Assembléia, que resultou ter maioria monarquista; e desta feita, 
para negociar a Paz. A França, exausta e dividida, votou afinal;:t República 
em definitivo, entre 1870 e 1875, duramente negociada. Elaborou uma a uma, 
três lei fundamentais. 

A licença de fazer o direito pelas leis havia na França obscurecido o bom 
senso e obstruído o caminho ao instinto popular. No período de um século, 
procurou sua identidade política. Algumas vezes foi República, outras tantas 
foi Império. Mas perdia-se nas tonturas da facilidade de legislar regimes. A 
França, depois de guilhotinar seu Rei, desorientou-se na ilusão latina de 
construir a Democracia, legislando-a de um golpe. Por vârias vezes entrevista 
a República - constituiu-se em Monarquia. 

As leis de 1875, pode-se dizer, que são a retardatária obra institucional e 
republicana, da Revolução Francesa. 

São anotações, que me inspiram as encruzilhadas em que, neste fim de 
século, se encontram muitas nações, o Brasil entre elas, no grupo das que vão 
ainda à busca do desenvolvimento, dezenas delas sacudidas hã pouco de jugo 
colonial. Mas devo a esta Casa e aos de minha profissão, esta declaração de 
fé. Ela contém o Credo do Advogado. 

Credo do Advogado 

- Creio no Direito criador dos Estados, e nas leis, necessárias como or
denadoras do Governo, agente administrativo do Estado; 

Creio na continuidade das transformações sociais, e nas leis, sua mani
festação visível; 

Creio nas liberdades fundamentais, imanentes ao homem como ser inte
ligente; 

Creio que a liberdade gera a opr~ssão pelos fortes, e só o direito restaura 
a liberdade nos fracos; 

Creio no Direito, como energia poderosa e criadora da Paz; 
Creio no destino comum da Humanidade, sob o Império da solidarieda

de, organizada pelo Direito com eqüidade e justiça, e a todos imposto pela 
mútua dependência dos Povos. 

Clóvis Ramalhete, Advogado. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 2: 

Vrtação) em turno único, do Requerimento fi'? 6, de 1981) do 
s··nador Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do artigo intitulado '"Reação do Nordeste", publi
cado no Correio Braziliense, edição de 8 de março de 1981, de auto
ria do jornalista Lustosa da Costa. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

E a seguinte a matéria cuja transcr_içãp é solicitada 

REAÇÃO DO NORDESTE 
Lustosa da Costa 

No primeiro ano do governo, o presidente João Figueiredo conseguiu 
paralisar, com simples gesto de irritação, a idéia de estruturação de uma fren
te parlamentar de defesa dos interesses do N.ordeste. 

Dificilmente cons.eguirã, porém, evitar que, nas fil~iras de seu bem com
portado P~S, venham a aflorar reivindicações, cada vez mais angustiantes, 
de uma regtão que dã tranqüila sustentação político-parlamentar ao Gover
no. 

Em prim~iro lugar, o N ardeste vive uma das mais demoradas e flagelan
t:s ~ecas de sua História, devid3:mente. prevista_ e anunciada por órgão espe
Cializado e que traz à ton~ toda uma problemática, que o paternalismo e o as
sistencialisrno federais não logram mais disfarçar. 

Não se aplicou na região, até- hoje, uma terapêutica que lhe permitisse 
romper as amarras do subdesenvolvimento e acompanhar o ritmo de cresci
mento do País. As que foram tentadas se frustraram, basicamente, pela resis
tência de forças político-sociais que, no atraso e no obscurantismo, encon
tram a razão de sua sobrevivência. 

Tentou-se a açudagem, cujos rf.;Sultados se limitaram exatamente pela 
falta de adequação a uma política fundiãria justa e moderna. Os imensos re
servatóriOs servem apenas para refletir o azul dos céus e a uns poucos latifun
<hârios, com freqüência ausentes de suas terras, e não à maioria miserável. 

O Projeto da SUDENE falhou, de início, pela resistência dos donos de 
terra a qualquer alteração do status quo. Depois, passou a ouvir apenas aos 
industriais do Centro-Sul para a transferência de maquinarias obsoletas e 
para assegurar reserva de mercado e, no extremo oposto, para a implantação 
de fábricas tão sofisticadas que em nada absorveram a mão-de-obra despre
parada e abundante da região. Montaram~se indústrias que importam 
matéria-prima -e exportam seus manufaturados, em beríssimas estradas asfal
tadas, que apenas refletem os equívocos de uma política de crescimento sem 
preocupação cOm o atendimento efetivo das carências locais. 

Com o autoritarismo e a designação de governadores pelo poder central, 
o Nordeste perdeu ainda sua força política e sua condição reivindicatória. 
Aos suzeranos locais cumpre emular, com seus colegas, na corte ao poder 
central, a fim de arrecadar um quinhão de recursos mais gordo para pagar 
pessoal (cujo peso decorre de seu prestígio pessoal) e manter deputados e se
nadores obedientes ao Palácio do Planalto. Pior: é na região que se recrutam 
os porta-vozes parlamentares da situação para a defesa de políticas que con
trariam seus interesses. 

Essa fidelidade ao poder pode, porém, custar caro aos parlamentares pe
dessistas que voltaram do contacto com suas bases, atemorizados com a ex
tensão da miséria nordestina que, no mínimo, encarecerá terrivelmente suas 
jã tão custosas campanhas (e aí entra nurrt óutro fator contrário ao Nordeste, 
a vinculação de seus representantes políticos a grupos empresariais de São 
Paulo para financiamento de suas eleições). Cabe lembrar que o "Aqui D'El 
Rey" mais recente proveio da boca do veterano Dinarte Mariz, que impug
nou o paternalismo governamental para com a região e reclamou a adoção de 
políticas genéricas que enfrentem definitivamente seu pauperismo. 

Hâ mais: graças aoS veículos de comunicação e à ação das chamadas co
munidades eclesiais de base junto aos sindícatos rurais e ao sertanejo, este 
não se encontra mais tão Pronto, corno no pasSado, a morrer mansa e confor
rnadamente de fome e sede à beira das estradas, hoje totalmente asfaltadas. A 
curto prazo, vai buscar comida onde ela se encontra e jâ não teme, como até 
bem pouco, a excomunhão da Igreja. Ao contrârio, tem garantida, previa
mente, a sua bênção. 

E os governos estaduais, diante da ameaça de desapropriação de comida 
de mercearias e supermercados, ameaçaram enviar a Polícia e não o feijão e a 
farinha. 

As massas famintas do Nordeste tendem a cobrar, do deput ido e do se
nador do Governo, que sua irrestrita fidelidade ao Palâcio do Planalto, 
fazendo-os, inclusive, bater gostosamente o potiguar Djalma Marinho para 
entronizar na presidência da Câmara o gaúCho Nelson Marchezan, não seja 
capaz sequer de conseguir em Brasília que ele não continue a padecer de fome 
e de sede 

Não faltarã, nas Oposições, quem lhes mostre que o País dispõe de di
nheiro para implantar a ponte Rio-Niterói, metrôs no Rio e em São Paulo, a 
Aço Minas, a ferrovia do Aço, o Acordo Nuclear e Itaipu, no Centro~Sul, 
não, porém, para modificar radicalmente a fisionomia sócio-econômica da 
regiãO, onde conta com apoios parlamentares certos, automáticos. 

Vai ser difícil, a julgar pelas manifestações de deputados na reabertura 
da Câmara quanto ao angustiante quadro de miséria da região setentrional, 
evitar que o Nordeste venha a levantar a cabeça no Parlamento e que seus re~ 
presentantes abandonem a postura co sformista e dócil de dizer sempre amém 
ao discurso do poder, mesmo quando ele contraria seus interesses. E. Quares
ma, tâ certo. Mas vem aí o bloco do Nordeste. E se dez começarem a falai 
grosso, a maioria tomará coragem e os imitarâ. 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 3: 
DiscUssão, ·em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 

207, de 1979, do Senador Jorge Kalume, que autoriza o Minist6rio 
da Educação e Cultura, através do Conselho Federal de Educação, 
a incluir nos currículos dos estabelecimentos de ensino de 19 e 29 
graus e ;uperior, estudo sobre as vidas do Coronel Josê Plâcido de 
Fastro e do Marechal-do-Ar Eduardo Gomes, tendo 

PARECERES, sob n•s 866 e 867, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionahdade, juridici

d ide e, no merito, contrário, com voto vencido, em separado, do Se
nador Aderbal Jurema; e 

- de Educação e Cultura, favorável. 

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
Encerrada esta, o projeto é dado como aprovado, rws termos do art. 315 do 

Regimento Interno. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

B o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 207, DE 1979 

Autoriza o Ministério da Educaçao e Cultura, através do Conse
lho Federal de Educação, a· incluir nos curriculos dos estabelecimentos 
de ensino de ]v e 2P Graus e Superior estudo sobre as vidas do Coronel 
José Plácido de Castro e do Marechal-do-Ar Eduardo Gomes. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 Fica o Conselho Federal de Educação autorizado a incluir no 

núcleo comum obrigatório, em âmbito nacional, nos estabelecimentos de en
sino de l9 e 29 Graus e Superior estudo sobre as vidas do Coronel José Plácido 
de Castro e do Marechal-do-Ar Eduardo Gomes. 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 4: 

DiscUssão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
354, de 1979, do Senador Lomanto Júnior, que institui o "Dia Na
cional do Psicólogo", tendo 

PARECERES, sob n•s 855 e 856, de 1980, das Comissões: 
- De ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; e 
- de Educação e Cultura, favorável. 

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovado, 

dt acordo com o art. 315 do Regimento Interno. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

B o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 364, DE 1979 

Institui o "Dia Nacional do Psicólogo". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica instituído o .. Dia Nacional do Psicólogo", a ser comemo-

rado no dia 27 de agosto de todos os anos. _ 
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 5: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Le_i do Senado n9 
5, de 1980, do Senador Nelson Carneiro, que altera a redação do 
Arl. 1• da Lei n• 5.527, de 8 de novembro de 1968, tendo 

GARECERES, sob n•s I .039 e 1.040, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade, e, no mérito, favorável; 
- de Legislação Social, favorável. 

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro-a encerrada. 
O projeto é dado como aprovado, de conformidade com o art, 315 do 

Regimento Interno. 

A matéria vai â Comissão de Redação. 

.t o .seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• S, DE 1980 

Altera a redação do art. Jv da Lei nv 5.527, de 8 de novrmflro de 
1968. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Eliminem-se do art. }9 da Lei n9 5.527, de 1968~ as seguintes pa

lavras "e de idade". 
Art. 29 Entrará esta lei em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 6: 

MATf:RIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n• I 10, de 1980, do Senador Itamar 
Franco, que dispõe sobre a escolha e registro, peloS' partidos com re
gistro provisório, de candidatos às eleições de 15 de novembro de 
1980 e dá outras providências. 

A Presidência, nos termos do art. 369, a, do Regimento Interno, e de 
acordo com o parecer n<1 1.224, de 1980, da Comissão de Constituição e Jus
tiça, declara prejudicado o Projeto de Lei do Senado n9 29, de 1980, em virtu
de da aprovação, pelo Congresso Nacional, da Emenda Constitucional n9 14, 
de 1980. 

O Projeto de Lei do Senado n9 29, de 1980, será definitivamente arquiva-
do. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Peço a palavra Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG. Para discussão. Sem revi
são do orador) - Sr. Presidente, Srs.Senadores: 

Sou obrigado a fazer com que o Senado perca alguns minutos apenas 
para mostrar à Casa o que é o processo legislativo, sobretudo o andamento 
dos projetas dos parlamentares. 

Evidentemente, Sr. Presidente, não vou contra-argumentar, porque V. 
Ex• tem razão: esse projeto terá que ser realmente arquivado; de pronto não 
vamos colocar nenhuma dúvida quanto a isto. 

O que nós queremos mostrar ao Sen3do, e sobretudo à liderança do Go
verno nesta Casa é que este projeto foi apresentado no ·dia 22 de maio de 
1980. No día 23 de maio de 1980 ele era enviado à Comissão de Constituição 
e Justiça e a Comissão de Constituição e Justiça escolhia como Relator o Se
nador Murilo Badaró, de Minas Gerais. E veja, Sr. Presidente: Quando é que 
o parecer surgiu na Comissão de Constituição e Justiça? A 26 de novembro de 
1980. Evidentemente teria que suceder o que acontece neste instante: o Sena
do não poderia mais analisar este projeto, porquanto o que ele visava era exa
tamente impedir a prorrogação de mandatos e era permitir, como se fez no 
passado, que os partidos políticos em fase de organização e registro provi
sório no Tribunal Superior Eleitoral, esses partidos, repito, pudessem esco
lher em convenção os seus candidatos. 

Lamentavelmente, o Senador Murilo Badaró ficou com o projeto de 
maio a novembro sem dar o seu parecer ou, se deu, pelo menos só no dia 26 
de novembro a Comissão de Constituição e Justiça se reunia para examiná-lo. 

E aqul, Sr. Presidente, que nós sempre destacamos a diferença- e é por 
isso que o Regimento da Casa terá que realmente sofrer alteração - a dife
rença entre o projeto apresentado pelo parlamentar e os projetos oriundos do 
Executivo. Estes têm Uma velocidade, aqui, supersónica; os nossos têm aque
la velocidade de uma carroça, eles andam devagar, devagar, devagar. E evi
dentemente essa matéria não interessaria ser analisada pela douta maioria 
desta Casa, porque lhe interessava realmente a prorrogação de mandatos, 
como foi conseguida no Congresso Nacional. O projeto teria que ficar como 
ficou: adormecido nas gavetas de um Senador da facção governista. 

Não queríamos, Sr. Presidente, que o Senado votasse favoravelmente a 
esse projeto, mas gostaríamos que o Senado pudesse tê--lo discutido em Ple
nário. Porque dessa Comissão, eu que fui um dos signat~rios desse projeto, 
jtin.tamerite com o Senador Mendes Canale, não faço parte. Poderia estar lá 
discutindo, mas não poderia votar nessa Coinissão; teria que estudar e discu
tir o projeto aqui em Plenário. 

Razão pela qual, Sr. Presidente, apenas pedi a palavra a V. Ex•, nesta 
tarde, para dizer aos Srs. Senadores que é preciso dar maior rapidez na trami
tação dos nossos projetes. Não digo que o Executivo não tenha tramitação 
rápida, que se aprove aqui com urgência as matérias do Executivo, em abso
luto. Elas podem e devem ser aprovadas; mas que nós, parlamentares, sobre
tudo das nossas Casas, com projetas nossos, tenhamos o mesmo tratamento. 
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.E: lamentável, primeiro que o Congresso Nacional tenha prorrogado 
mandatos; é lamentável, também, que nós do_ ~-~nado Federal não tivessemos 
?casião de discutir esse projeto. (Muito. bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Esgotada a matéria da Ordem 
do Dia. 

Passa-se, agora, à votação do Requerimento n9 ~1. lido no_ExPediente, 
de autoria do Senador Marcos Freire, no qual S. Ex• solicita: 

a) a realização de uma sessão extraordinária do Senad.o Federal (art. 
210), inteiramente deStinada ao fim específico de debater a problemâtic~ nor
destina, face a aluai conjuntura; 

b) comunicar dia e hora da mesma- que solicitamos seja o mais rápido 
possível, sugerindo a manhã da próxima quarta-feira, dia 18 - ao Senhor 
Ministro do Interior, Cel. Mário Andreazza, para que Sua Excelência, se jul
gar oportuno, compareça à refeiida sessão, usand9 as atribuiçõ_es previstas no 
art. 418, item II, letra a, do nossso regimento iilterno; 

c) designação- de uma comissão interpartidáda d"e senadores _para visitar 
as áreas mais atingidas, verificando a extensão do flagelo e as medidas que es-
tão sendo postas em prática. · 

Nos termos regimentais, o encaminhament~_~e votação do requefimento 
é limitado ao signatário e a um representante de cada partido. -

Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire, autor da propo
sição. 

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE Â REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) --Sf. PreSidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação, em nome do PDS. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Para encaminhar a votação, em 
nome do PDS, Senador Bernardino Viana. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS - PI. Para encaminhar a vo· 
tação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós estamos de acordo com o reque
rímento, questionando apenas a data pretendida para a sua realização, terça
feira, que confirmaremos após ouvir o Senhor Ministro do Interior. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE) - Sr. PrC?sidente, peço a palavra 
para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Tem a palavrà o Senador Mar
cos Freire, ·para um eSclarecimento. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE. Para um esclarecimento.)
Sr. Presidente, em contato com o Senador Nilo Coelho, Líder do Governo, S. 
Ex' ponderou· que possivelmente na teerça-fdiã --o Senhor Ministro Mãrio 
Andreazza não teria condições de Comparecer, e· achava preferível na quarta
feira, no mesmo horãrio, com o que nós concordamos plenamente. 

O Sr. Eve/ásio Vieira (PP - SC)_ --Si. Pre8idente, peço a palavra para 
encaminhar a votação, corno Líder do PP. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Para encaminhar a votação, 
como Líder, concedo a palavra ao Senador Evelãsio Vieira. 

sa.) 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE Â REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores -que o apr-ovam queiram perininecer" sentados. (Pau-

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a Presidência fará c"umprir o estabelecido, e 

na próxima quarta-feira, pela m-anhã, -em hora a ser_ marcada, faremos a ses
são extraordinária coffi_convite ao Senhor Ministro'do Interior. Quanto-à Co
missão lnterpartidária, vamos aguardar as indicações das diversas Lideranças 
dos Partidos políticos. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN
TREGUE Â REVISÃO DO ORADbfl; SEkÁPUBLICADO POS
TERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Concedo a palavra ao nobre 
Senador Henrique Santillo. (Pausa.) 

S. Ex• não está-p-resente. 
Concedo a palavra ao nobre Senadoi--Frã.nco Montoro. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Agenor Maria. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB-- RN: Pronuncia o seguinte discur
so. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente; e Srs. Senadores: 

A inflação desenfreada, o endividamento extern9 e o galopante e assus~ 
tador_enfraquecimento de nossa moeda trazem-me à tribuna na tarde de hoje. 

Devo relembrar na tarde de hoje, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que 
desde 1975 tenho desta tribuna sustentado com o Senador Roberto Saturnino 
uma luta no sentido de fazer por onde o Governo entenda que a política eco
nómiCa sustentada por ele é altamente prejudicial ao destino do País. Jã lã se 
vão, Sr. Presidente, Srs, Senadores, se"iidongos anos, e o Governo teimosa
mente continua a ínSistir em manter uina política que tão- somente enriquCce 
as multinacionais, a manter uma política que tem como objetivo endividar o 
País, propiciando uma inflação cavalar, que prejudica demasiadamente a na
cionalidade. 

Já hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores, no ano de 1981, o Governo estâ a 
precisar da importância de vinte e um bilhões de dólares para ajustar a ba
lança comercial e a balança de serviço. E como é que o Governo quer conse
guir esses vinte e um bilhões de dólares com uma dívida em torno de sessenta 
bilhões? Como é que vai conseguir? Vai conseguir, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, se chegar a conseguir, entregando ao capital estrangeiro a nossa ener
gia renovável, entregando ao capital estrangeiro milhões de hectares de vár
zea, para eles, aqui, em nossa terra, às nossas vistas, chegarem ao século XXI 
com as condições que, podendo ser nossas, vão ser entregues ao capital es
rrangeiro. Porque, volto a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores, no próXImo 
século, a nação que tiver energía renovâvd serã a nação que mandará no 
mundo. E temos essas condições, Sr. Presidente, Srs. Senadores, mas, infeliz~ 
mente, lê-se os jornais e o que se vê é que o capital estrangeiro cresce assusta
doramente em nosso País. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB - RJ) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Com o maior prazer, 
Senador Roberto Saturnino. 

_O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Tem toda a razão V. Ex• no 
seu pronunciamento. O Governo adotou a política de encarec_er artificial
mente as importações, primeiro através do depósito compulsório, depois 
através da maxidesvalorização e, finalmente, pela imposição do IOF- Im
posto de Operações Financeiras sobre as importações. Causou com isso 
uma onda inflacionária que alagou, inundou toda a economia, e não resol~ 
veu o problema do balanço de pagamentos; ao contrário, o deficit de tran
sações correntes no ano passado foi bem maior do que em 1979. Este ano jã 
começamos o mês de janeiro com um deficit comercial de mais de IOO mi
lhões de dólar~. E vamos ser obrigados, submetidos à pressão internacío
nal, a fazer as concessões ao capital estrangeiro a que V. Ex• se refere. Ainda 
há coT~fa de dois ou três dias, os jornais publicaram a entreVista do Sr. 
William Simon, um dos assessores principais do Presidente Reagan, exigin
do que o país altere a sua legislação de remessa de lucros de capitais estran
geiros ã.qui investidos. Isto, afora as concessões no PROÃLCOOL, as con
cessões de Carajás. Isto é, vamos entregando a nossa riqueza, vamos au
mentando a nossa inflação sem resolver o problema da balança de paga
mentos, o problema da independência e da soberania nacional. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Senador Roberto Satur
nino, de estarrecer é que nós estamos vendendo o nosso ferro por anteci
pação. O Projeto Carajás deverâ estar exportando 18 milhões de toneladas 
de minério de ferro, no ano de_1985 e 35 milhões de toneladas de ferro em 
1987. O Governo já vendeu 25 milhões de toneladas desse minério. Está 
vendendo por antecipação. Para fechar ·o balanço de pagamentos agora em 
1981, ele precisa de ir buscar 21 bilhões de dólares. Daí as vi"ágens quase que 
seinanais dos ministros da área econômíca, para entreg~r a nossa energia re-
novável. -

Ontem, i5 Govei-no, no plenário de5te Senado, discutia, através do seu 
Líder, Com v: Ex• essa matéria econôm"ica ·ae··alta responsabilidade para o 
País e jã agora não se discute mais. Por quê? O qt.ie sabemos é o que lemos 
na imprensa e o- que enteõde-mos do que lemos é que o País está às portas da 
falência. Já se lê que o Presidente da Volkswagen não a-ceita, mas não aceita 
mesmo nenhuma exigência do Ministro dà Indústria e do Comérciõ. Pelo 
amor de Deus, que País é este em que o -capital estrangeiro se hospeda e tem 
o direito de dizer que não aceita nenhuma exigênCia do Governo? 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Com todo o prazer. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB - RJ)- Lemos pelos jornais algu-
mas críticas contundentes feitas pelo Ministro da Indústria e do Comércio, 
Camilo Pena, em relação às empresas em geral e às multinacioriaiS em parti
cular. Quero dizer a V. Ex' e ao Senado: acho que a cabeça deste Ministro 
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estã sendo pedida, acho que o Sr. Camilo Pena está com os sCuS dias conta
dos. O tempo dirá se tenho ou não razão. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN) .S... Nobre Senador Roberto 
Saturnino, infelizmente esta é a grande realidade: 

Tenho em mãos um recorte do Jorlial de Brasl1ia, do dia 10, onde o ex
secretário do tesouro americano, Witliam Simort, hoje um dos assessores do 
atual Presidente dos Estados Unidos, deseja facilidades na remessa de lu
cros para o exterior. Conseguindo essas facilidades, as portas dos bancos se 
abrirão para o que o Brasil necessitar. 

Mais abaixo, a nofa diz que eles têm interesse na nossa agropecuária. 
Na realidade, o interesse dessa gente está na nossa energia renovável. 

Senador Roberto Saturnino, se passarmos ligeiramente as nossas vistas 
nos Anais do Senado, na grande e proveitosa luta de V. Ex• com o Senador 
Virgnio Távora nos anos de 1975-1976-1977; vainos chegar à conclusão de 
que o grande endividamento do nosso País está representado na grande tei
mosia do Governo. Porque V. Ex• abriu os olhos do Goverrio para esta rea
lidade e que se suspeitava naqueles anos, está se vendo hoje. 

Nós temos possibilidade, através das nossas vârzeas, das nossas terras 
magníficas para o cu(tivo da cana-de-açúCar, de produzirmos milhões e 
mais milhões de litros de álcool que possam nos dar no futuro a redenção 
deste País. Redenção financeira que representa redenção pOlítica, pOi-qt.ie se 
não nos redimirmos financeiramente, jamais 'alcançaremos a nossa re
denção política. 

Pois bem, Senador Roberto Saturnino, não quiseram acreditar e a si
tuação infelizmente é esta. Estâ nos jornais da grande imprensa do País: a 
captação prevista para 1981 será de 21 bilhões de dOiares, sob pena de não 
fecharmos nossa Balança de Pagamentos. 

O Sr. Roberto Satumino (PMDB- RJ)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Com o maior prazer, 
Senador Roberto Saturnino. Já que o Governo ·não comparece para dar a 
necessária satisfação ao povo, através desta Cilsa, é importante que a pró
pria Oposição deb3ta o problema para que o povo possa sentir a gravidade 
do momento nacional. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- V. Ex• a disse muito bem, nós 
temos esse potencial. O Programa do Álcool poderia ser a redenção de nossa 
economia. Entretanto, nobre Senador, as deformações que vão sendo intro
duzidas neste Programa fazem com que ele perca muito, senão, no todo, do 
potencial de benefícios que traz consigo. Assim, p'or exemplo, do lado da pro
dução, ao invés de beneficiar o _capital nacional, a empresa nacional, o que vai 
acontecer é a entrega das grandes parcelas para o capital estrangeiro; do lado 
do consumo, da utilização do álcool, ao invés de se utilizá-lo para movimen
tar tratares, caminhões pesados, ônibus, o transporte coletivo, o que está 
acontecendo é que a indústria automobilística tomou conta do programa e es
tá utilizando o álcool para movimentar os autom6veís particulares. Então, o 
que há é a completa distorção das finalidades, dos objetivos, dos prop-6sitos 
honestos que esse Programa poderia dar ao Brasil e que está ao sabor dos in
teresses do capital estrangeiro. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Senador Roberto Satur
nino, o álcool que foi o produto que subiu mais nesses últimos 20 meses e nin
guém sabe por que, o álcool é derivado da cana-de-açúcar que esteve mais de 
8 anos com seus preços estagnados, o álcool é derivado d_a_ cana-de-açúcar 
que obrigava este Pais a exportar açúcar, e vendendo-o ao alemão e ao japo
nês mais barato do que pagava o nosso nordestino. Pois bem, de um momen
to para outro sobe o álcool escandalosamente. E já estão pensando em equi
parar o preço do álcool ao preço da gasolina, como se a gasolina também fos
se nossa. O álcool da farmácia está aí, metade água. Está havendo uma cam
panha psicológica matreira, antinacional, no sentido de desmo_ralizar -o Pro
gralna Nàcional do Álcool com o objetivo de, ju:stamente, e_~tiegar o álcool 
ao capital estrangeiro... · 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS - PA) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Retiraram o subsídio de 
tudo. Leio, estarrecido, que o trigo, a partir de hoje, o trigo em grão, terá um 
reajuste de 51%. Sim. Pelo amor de Deus, tiram o Til.Centivó da gasolina, tiram 
o incentiVo do diesel, tiram o incentivo do trigo, aumentam os juros escanda
losamente nos bancos oficiais. Aumentam os impostoS e sobem os juros. E o 
que acontece'? Aumenta a dlvida externa, aumenta a dívida interna, aumenta 
escandalosamente a inflação ao ponto de, neste mês passado, chegar a 8,5%. 
Mas vem aí um Viacava qualquer e informa que a politica monetária está cer
ta porque está baixando o custo de vida. Então é- de se dizer que o Ministro 
Penna estã correndo o- risco de perder o emprego e o Viacava talvez seja pro
movido a Ministro. 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS- PA)- V. Ex• me permite? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Infelizmente esta é a 
grande realidade. As donas-de-casa não estão mais querendo fazer a feira. 
Mlnhoa esposa disse ontem: .. Se continuar assim,- voce aumenta o dinheiro 
da feira ou vo~ mesmo Vai fazê-la". 

Mas, o Sr. Viacava diz e está aqui registrado: 

"A política monetária fixada no final do ano passado começa a 
apresentar resultados positivos no combate à inflação." 

Pelo amor de Deus, combate à inflação, como, se a inflação a cada mês é 
maiOr'? Combate à inflação como, se quem vive de salário já não almoça e 
nem janta? 

Na minha região o Povo está coinendo- o assalariado que trabalha
está comendo bolacha com chã, porque o café eles não podem mais comprar. 
A diária do assalariado da minha terra, descontado o INPS, não chega a ser 
Cr$ 140,00. O salãrio mínimo do Rio Grande dó Norte é Cr$ 4.449,60. Des· 
contados os 8% do INPS, fica uma média de quatro mil cento e poucos cru
zeiros, ou seja, menos de 140 cruzeiros Por dia. O que eles compram é 2 ou 3 
pacotes de bolacha, um quilo, um quilo e meio de açúcar, e toma chá no al
moço e na janta, porque café não pode tomar. 

Continuamos a ser o maior produtor de café do mundo, mas o nosso po
vo, os que trabalham, não podem tomar café. f: um contra-senso, é um para
doxo. Se o GoVernO brasileiro importasse café e o nosso assalariado não pu
desse tomar café, seiía razoâvel. Mas o café é nosso, somos nós que produzi
mos; independente de o produzirmos, somos o maior produtor do mundo, e o 
nosso assalariado, infelizmente, não pode tomar café. 

Depois de seis anos nesta luta, Senador Roberto Saturnino, a cada ano 
Que passa a inflação aumenta mais, a cada ano que passa a dívida externa au
menta mais, eu não entendo como é que eles querem permanecer nesse tipo de 
políticii, que esta matando a nacionalidade, que estã acabando com a própria 
perspectiva de futuro deste País. 

Senador Roberto Saturnino, não sou economista, mas posso dizer a V. 
Ex•, desde o primeiro dia que aqui cheguei, nos debates de V. Ex• com o Se
nador, àquela época, Virgílio Távora, fiquei certo que-v. Ex• tinha razão. 

Volta V. Ex• esta tarde à tribuna para, mais uma vez, informar que este 
tema precisa voltar a ser debatido hoje mais do que ontem, porque, nobre Se
nador Roberto Saturnino, querem tomar agora não é o presente deste País, é 
o futuro. 

A produção de Carajás jâ está S:eriâo comprada por antecipação. E a 
energia renovável, já querem tirar de nós o direito de podermos respirar no 
século XXI. 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS_- PA) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Com o maior prazer. 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS- PA)- Nobre Senador Agenor Maria, 
admiro este_espírito de combatividade, esta presença de V. Ex' constante na 
tribuna, sobretudo atacando problemas que ferem, realmente, aquilo que 
mais temos o dever, dentro desta Casa, nós e todos os brasileiros com respon
sabilidade, de defender, que é o povo nas suas dificuldades. Mas há uma ob
servação que queria fazer ao nobre orador. V. Ex" disse com ênfase "este País 
falido". Não. O Brasil não estã falido. Nunca o Brasil esteve tão rico. É um 
País de grande futuro e preparado para um futuro bem melhor. O que o Go
verno tem feito de errado temos de reconhecer, mas temos de reconhecer tam
bém ... 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- O que foi que ele fez de 
errado, pode V. Ex' me dizer, pois não estou lembrado? 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS- PA)- Depois direi a V. Ex•, mas quero, 
primeiro, concluir o meu aparte. O que este Governo tem feito de errado nós 
conhecemos e muito, mas temos de reconhece-r o muito que está sendo feito 
errr be?efício -~-o futuro, sobretudo, no campo da energia elétrica. Só o que se 
está fazeildo no setor de energia elétrica, com as grandes hidrelétricas, só isto, 
noPre Sendor Agerior Maria, com os recursos que se tem empregado nisto, e 
o que s_e tem feito noutros campos da economia e do enriquecimento deste 
Pais nos dá o direito de não dizer ueste Pais falido". Não. Este País que en
frenta problemas e dificuldades, como enfrentam grandes empresas neste País 
e em outros países altamente desenvolvidos no mundo. Eu aconselhava, se V. 
Ex• não leu, que lesse um livre feito para quem não estudou economia, para 
quem dispõe de pouco tempo. É o livro Desafio Mundial, é um best-seller, tra
duzido em oito ou. dez idiomas e espalhado por todos os continentes deste 
Glob_o O_?SSO tão conturbado. V. Ex• vai verificar o que estão sofrendo os po
vos da Africa, da Ásia e da América do Sul. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Isso aqui não é a cubata 
africana, não senhor. V. Ex• está muito enganado em querer comparar oBra-
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sil com a cuba ta africana. Isto aqui" ê a maior potência do mundo contempo
râneo, pelas suas riquezas. 

O Sr. Grabriel Hermes (PDS- PA)- Agora V. Ex• chegou onde dese
jávamos. Isto aqui é uma das maiores potências do mundo. Aí eu fico satisfei
to com V. Ex• Mas não um País falido. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Então, como é que V. E• 
quer compará-lo com a África? 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS - PA)- Não, perdoe. A África também 
não o é~- É uma cubata porque infelizmente aqueles que exploraram aquelas 
terras, entregaram-nas finalmente a um povo sofrido e despreparado para ex
plorar suas próprias riquezas. Logo, veja V. Ex• que eles não são cuba tas não. 
São apenas uns sacrificados que não têm as nossas condições, porque real
mente estamos num nível acima, e muitas vezes, apesãr de nossas dificulda~ 
des, procurando ajudar nossos irmãos africa.nqs. De for-ma que eu apenas 
lembrava que V. Ex', por favor, não deve dizer: "este País falido". Este país 
em dificuldades eu aceito. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- V. Ex• estã de acordo 
com dificuldades cada vez maiores? 

O Sr. Gabn'el Hermes (PDS- PA)'- O que V. Ex• estã fazendo aí, gri
tando, pedindo, reclamando, eu também fiz, hâ doís dias, quando dizia estar 
apenas esperando a instalação da ComissàO de Minas e Ene_rgia, da qUal ago~ 
ra passei a f<izer parte, e ·convocar o· Ministro do Planejamento, o Presidente 
da Companhia Vale do Rio Doce e o Ministro das Minas e Energia para, na
quela comissão, viretri- explicar exatamente ísso que-preocupa V. Ex' e -que 
também nos preocupa a nôs do Parâ, e-a todos os brasileiros: como se estão 
processando aqueles trabalhos que se chamam grande Car3.ji!zão: Se preocu
pa a V. Ex', preocupa também a todos nós, inclusive a nós da Maioria. Se V. 
Ex' estâ preocupado que o GoVerno dê exPlicação, eu antecipo a V. Ex' Já es
tou preparado para convocar, assim que se instale, no primeiro dia, esses Mi~ 
nistros para virem aqui, pessoalmente, debater conosco e nos esclarecer sobre 
esses problemas que precisam ser esclarecidos, nós do Senado e todos os bra
sileiros. Era apenas este repato qUe farei, com o rriáximo respeito, no discurso 
de V. Ex' o Brasil não é um País falido, é um País que tem dificuldades, mas 
que vai vencê-las. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Mas qual é o livro, nobre 
Senador, que preciso ler? 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS- PA)- Desafio Mundial de Jean Jacques e 
Servan Schreiber. V. Ex• vai ver um retrato. do que é a Mundo, embora eles 
tenham sido infelizes no que se refere ao Brasil. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Senador, V. Ex• chegou 
aqui em· 1978? 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS- PA)- Cheguei nesta Casa, nobre Sena
dor, quando muitos airida não tinham nascido. Já tenho_quase trinta anos 
que pertenço a este Congresso. Mas, antes, jã havia sido, quatro anos antes, 
Presidente do Banco da Amazônia e, muito antes, Secretário do meu Estado, 
em 1945. Em 1930, nobre Senador, eu já participava da revolução e, em 1932, 
apenas dois Estados dela particípavam: o meu;- o Pará, e o Estado de São 
Paulo. Eu pertenço, infelizmente, e felizmente, também, a uma velha guarda, 
sofrida, mas que continua_ a acreditar no futuro do Brasil. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- V. Ex• pode me dizer qual 
era a inflação àquela época? 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS - PA) - Não precisamos ir tão longe, 
nobre Senador. Vamos parar apenas em 1964, quando todos nós, e muitos 
que estão na Oposição e que são tão bons brasileiros como nós que estamos 
do lado de cá, tivemos que tirar o País da pior inflação, porque além da in~ 
fiação ainda tínhamos a perturbação da ordem. Hoje, temos que combater, 
todos juntos, a inflação; nós e o ExecutiVo, temoS qlie combater, juntos, a in
flação. Mas não tivemos uma pior do que a de 1964. Graças à cabeça de um 
nordestino respeitável, cujo nome temos que repetir sempre com muita sau
dade, com muito respeito- Castello Branco- rapidamente se corrigiu o de
sastre em que o Brasil ia caindo em 1964, que era duplo: inflação provocada e 
mais perturbação da ordem. O Governo está ten~ando combater a inflação e 
até pedindo, inclusive, à Oposição que ofereça elemento$. O discu_rso de V. 
Ex• ... 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Qual era a inflação em 
1964? Eu gostaria de saber_ isto. 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS- PA)- Era muito pior do que a de hoje, 
nobre Senador; já não tinha limites. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Qual era a nossa dívida, 
V. Ex' sabe também dizer? 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS- PA)- Mas também qual era o patrimó
nio? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Qual era a dívida, V. Ex• 
sabe dizer? 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS- PA)- A dívida era 1/3 ou 1/4 da atual. 
Mas qual era o património do ~rasil? 

OSR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Um terço, não senhor! 
Nem lf4; a dívida não era nem 1/10. Sabe quanto era a dívida em 1964, Sena
dor, apesar de toda a anarquia vigente na época? Era de 3 bilhões, 145 mi
lhões de dólares. 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS - PA) - Sabe por quê? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Era esta a dívida. 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS- PA)- Nobre Senador, a dívida era tão 
pequena porque, nesse tempo, o Brasil não tinha crédito. Hoje, o Brasil tem 
crédito porque é um país rico, com grande património. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Desgraçado crédito! 

O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Com o maior prazer, Se
nador. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC)- O Senador Gabriel Hermes é um em
presário muito btm sucedido, ê Um hoinem que doinina muito bem o tema 
económico, o tema financeiro, é um Parlamentar dedicado, de grande expe
riência ... 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS - PA) - Muito obrigado. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC) - ... mas nem sempre é bom conselhei
ro. V. Ex', como qualquer pessoa, para discutir os desacertos da economia no 
Br.asil, não precisa se socorrer de autores, muito especialmente de autores es
trangeiros. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Senador Evelãsio Vieira, 
o problema deste País é que quem faz feira, qUem sabe quanto custa um quilo 
de feijão, um quilo de arroz e vive de salário, sabe, mas sabe mesmo que, dia~ 
a-dia, a situação fiCa maiS grave. Sabemos, nós que temos sensibilidade, que o 
estômago-não pode esperar eternamente. Hâ quantos anos o assalariado bra
sileiro vem sofrendo na carne as agruras de uma política malsã? Que tipo de 
política é esta em que, a cada ano que passa, o assalariado compra menos? 

Em 1976, eu tive oportunidade, nesta Casa, num debate com o então Mi
nistro do Trabalho, Arnaldo Prieto, de ouvi-lo dizer que tinha melhorado o 
salário; e eu respondi a ele que o salário melhora quando se compra mais uti~ 
lidades com ele, porque não se mede o salário pelo dinheiro que se coloca no 
bolso, mas pelos bens que se compram com o dinheiro. O salário aumentou, 
em valor absoluto, mas ele compra menos com esse salário, Então, o salário 
não responde pelas necessidades e aspirações de quem precisa se alimentar 
condignamente. 

A situação, hoje, é mais grave do que em f976, porque o salário, hoje, 
não compra mais nada. V. Ex• falou na ELETROBRÃS. Pois a dívida da 
ELETROBRÃS hoje, só da ELETROBRÃS, é três vezes maior do que a dívi
da do Brasil em 1964; e o mais grave, a dívida da ELETROBRÁS, no exte
rior, cresce, e cresce à custa da taxa energética, cresce ao ponto de alguns as
salariados estarem mandando cortar a luz porque não podem pagar a taxa de 
luz. A taxa de luz subiu, nos últimos 12 meses, mais de 80%; ela ê proibitiva, 
hoje, nos lares das pessoas que vivem de salário mínimo. 

Que espécie de progresso é este, em que o homem que podia pagar luz 
ontem não pode pagar hoje? Que tipo de progresso é este em que uma única 
empresa estatal, no caso a ELETROBRÁS, está devendo mais de 9 bilhões de 
dólares, só ela? E este ano de 1981, ela não tem _como atender aos seus encar
gos, a não ser tomando mais dólares emprestados. 

Senador Evelásio Vieira, eSta é a realidade que este Congresso precisa 
ver, esta é a verdade que a Nação precisa sentir, porque o progresso de uma 
nação se mede pela barriga cheia dos seus filhos. 

Sim, que progresso é este, em que as nossas crianças estão aí raquíticas, 
depauperadas, morrendo por carência alimentar? O salário está aí; e este é o 
salár'io pafa- quem ConSegue um emprego, Senador Evelásio Vieira: 4 mil, 449 
cruzeiros e 60 centavos, na minha área. E existem milhões que não conseguem 
este salário; são subassalariados, ou nem isto. Pois bem, que progresso é este, 
que oferece um dinheiro por uma jó'rnada de 8 horas de trabalho, dinheiro 
tão insignificante, que alguns garçons de Brasília já não ãCC1tam de gorjeta? 
Sim, nas casas que usam o sistema de 10%, aqui, ·nas despesas em geral acima 
de 2 mil cruzeiros, a gorjeta está muíto acima do que ganha em um dia, o des
graçado do assalariado do Nordeste, que precisa trabalhar e vai perder aos 
poucos o amor pelo labor. 
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Senador Evelásio Vieira, o que dignifica· o trabalho é o homem poder 
trabalhar e dizer: .. Sou pobre mas vivo às minhas custas". Então, eu pergun
taria: Quem ê que, vivendo com salãrio niíniffio neste País, pode dizer que 
vive às custas dele? Quem? E é por isso que o nosso pov-o estâ perdendo o 
amor pelo labor. E na proporção em que o homem perde o amor pelo labor, a 
seguir- pelo amor de Deus!- o que é que ele vai perder? Ele é Pobre, preci
sa trabalhar. Mas, pelo salârio miserável, insigilificante que ele tem, de perde, 
no decorrer do tempo, o amor pelo labor. O que acontece com ele, depois que 
perde o amor pelo labor? Ele perde, a seguir, o-sentimento de pudor; ele enga
na; ele se marginaliza. 

É o caso da nossa agricultura deficitária. Antes, quandO tírili3.rrios fauna 
e flora, o agricultor produzia deficitariamente, maS pouco importava; ele ti
nha uma fauna rica, ele tinha uma flora rica. Quando acabou a fauna, quan
do acabou a flora, o agricultor começou a produzir deficitariamente e sofrer, 
ele começou a deixar de produzir. 

Então, este País, que fora, hã anos passados, o maior produtor de feijão 
do mundo, importa feijão. Sim, importa feijão._ Por que importamos milho, se 
passamos vários anos sendo os maiores prodtitofs de nlilho do mui.do? Por 
quê? Porque renegaram a ativídade rural a uffi segundo plano. Quem é esse 
aí? É um agricultor. Sinônimo de quê? Sinôriimo de desamparado, porque 
nós temos, neste País, dois tipos de homens: o homem urbano e o homem ru
ral. O homem urbano, com a tentação da cidade; e o homem rural, o que é 
que ele tem? O que é Que ele tem, pelo amor de Deus? Nada, a não ser a 
cobra; nada, a não ser a seca; nada, a não ser a geada. 

E tem maiS, Senador Evelâsio Vieira1 o Governo que aí estã, bozinho
bonzinho, maravilhoso- mantém uma legislação, depois de esvaziar os mu
nicípios, obrigando-os a cuidar de suaS est-nidas vicinais, obrigando-os a cui
dar da sua educação rural. Como andam as professoras, que prestam edu
cação rural, neste País? Qual é o salário delas? Como andam as estradas vici
nais, que é lá que caminha e anda o sangue vivo da Nação, que é a produção? 
Estão esburacadas e acabadas. Nenhuma professora, do meu Estado percebe 
o salário mínimo. Das cento e_cinqüerita prefeituras, talvez, du-as ou três pa
guem o salário mínimo. Mais de_cento_e quarenta municípios não podem pa
gar o salário nlínimo ao professor. Então, pergunto, nobre Senador Evelásio 
Vieira: Esse salário miserável de fome, sim, esSe-Salário desgraçado que estâ 
matando a alma do nosso povo, que está transformando_o nosso povo, que 
era trabalhador, em malandro, perdendo o amor ao trabalho. Como vai essa 
edu~.:aç_ào? __ Ganhani. menos do que o salário mínimo e quantas delas ainda 
passam trés ou quatro meses sem receber o dinheiro_ Que tipo de legislação é 
es~a que já perdura por quantos anos? E, por quantos anos, meu Deus, ainda 
;·ai perdurar em detrimento do nosso povo, da nossa gente, do O osso presente 
e d0 nosso futuro? Eu queria: que o Governo·diSsesse que estou errado. Man
àar i?~J ler livro, não. porque jâ estou cansa dó de ler, maridar eu ler livro não. 
porque, para conhecer os problemas da minha terra. não preciso ler livros. 
\rro.<;tei com1go as maiores dificuldades e cheguei a esta Casa. Mas cheguei a 

t'.;ta Casa, sem rabo de palha, cheguei a esta Casa para representar as aspi
ra\·ôes. do meu povo, o meu povo que sofre·. que tanha um salário miserável. 

Hoje. Senador Evelásio Vieira, esta Casa, que deveria ser a Casa do pow 
'·•)< cu disse ao meu contínuo: ·•João'", vou procurar o Presidente do Senado. 
..\ ~~)I! vt:r.'ta yuc vúr:t! teve comigo, há cinco ou seis dias, não me permite mais 
vlhar para a sua cata e almoçar tranq(Jilamente. 

João é o meu contínuo, casado, com alguns filhos. e percebe sete mil. oi
tocentos e cinqitenta e três cruzeiros, como -ccmtínuo do Senado. É o hornem 
que leva a bandeja de chá para mim, trémulo, porque João não almoça_ Sa
bem por que João não almoça? Porque o salário que João percebe, como 
..:·\mtiouo desta Casa, não dá para João almoçar. Ele janta em casa, quando 
L"hega à noite. Agenor se quiser almoçar dez vezes almoça, porqueAgenor ga
nha uma fortuna. Quem é Agerwr'! Agenor é simplesmente um representante 
deste povo que está morrendo de fome. Não quero, Senador Evelásio Vieíra, 
~o'utltmuar tendo João como o meu continuo, ele 2anhando o uue não pode 
dar a ele as condições de almoçar e Jantar. como nã"a quero conti~uar. a partir 
de 19~3, nesta Casa. se nào tíver o direito de gritar desta tribuna por aqueles 
lJUe votaram comigo. Voltarei para a minha tefra, cOnscíetlte de Que cumpri 
i:-Vm a minha obrigação e certo de que Deus. nas alturas. saberá dar o que é de
César a César e o que é de Deus a Deus, 

Sr. Presidente, Srs. Seriaáores, não pensava em me empolgar: não pensa
va em me emocionar. Mas me emocionei, -e veío-me à lembrança o "João". 
continuo de meu gabinete. Então, aqui, nesta Casa, a Casa do povo, é que co
meça a injustiça. O que João recebe não dâ n6rn para almoçar no Senado. 
Hoje, telefonei para a Gráfica do Senado, e disse: .. Sr. Arnaldo, o meu contí
nuo não tem dinheiro para almoçar". O Sr. Arnaldo respondeu: "Senador. 
não posso" abrir o precedente". E João ficou seni almoçar. Amanhã, vou con
versar com o Presidente do Senado, se S. Ex• não viajar, para saber se, a par-

tir da semana vindoura, João tem onde almoçar. Se ele não' tiver, João serã 
dispensado de meu gabinete. Eu não ·aceitarei1 Senador Evelásio Vieira, ir 
para minha casa, alimentar-me condignamente, numa mesa farta, sabendo 
que João ficou no meu gabinete, comendo ch-ã com bolacha, porque não pode 
almoçar. Tenho uma coisa que se chama sentimento. Tenho 55 anos de idade 
e apenas quero que Deus me conceda o privilégio, a vaidade, de continuar 
sendo o que sou. Não quero ser nem mais neni menos, qiiero continuar assim, 
quero continuar a ter o direito de pedir que os "Joãos" que existam neste País 
tenham a possibilidade de se alimentar. Não quero ter o direito de ter uma 
mesa faria e sempre- mais farta em detrimento das mesas dos "Joãos", que 
não existem mais, sirll, porque as mesas dos "Joãos" estão desaparecendo. 

Sr. Presidente~ SrS. Senadores, este País estâ tão mal organizado, que tem 
uma tal de SUNAB, onde uma lata de leite Ninho custa em torno de 110, en
quanto, lá no meu-interior, custa 190. No mesmo País, no mesmo dia, uma 
lata é vendida num lugar a 190 e em outro a IIO. Então, é de se perguntar: 
onde estâ a organização deste País?_ Telefonei, hoje, para São Vicente: -
"Quanto custa uma lata de Jeite N~n_ho? Respondei-am-rrie: ••Está faltando, 
está pouco. Mas, ainda aqUi se compra a 190 e a 200". Sim, o que acontece? O 
homem que está comprando a lata de leite. Ninho lã a 190/200, por incrívef 
que possa parecer, ele tem um salário iriTerior ao salário daqui de Brasília de 
31% para menos. O salário, aqui, em Brasília, é de Cr$ 5.788,80, quando uma 
lata de leite ninho custa 110 nesses supermercados. O salário de lã onde é 190 
é apenas 31% menos. Sabe pOr quê? "L) Governo que está aí, quando ele fixa 
um salário, ele fixa vertiCalmente, de Cima pai-a baixo. Ele acha que o Sul e o 
Sudeste podem pagar um salário maior. Mas, na hora em que ele olha o Nor
te e o Nordeste, não vê a barrig!'l nem o estômago do operário; ele vê o indus
trial. Acha que o industrial de lã tem que pagar um salârio menor. Então, o 
salário é veitTCãl, de cima para baixo. Aqui, 31% a mais do que lá, e, lá, as coi
sas são mais <:aras do que aqui. O feijão lã é Cr$ 130,00 e aqui é Cr$ 89,00; a 
farinha lá é Cr$ 50,00 e aqui é Cr$ 43,00; o arroz lá é Cr$ 48,00 e aqui é Cr$ 
33,00. Então, eu pergunto: que Governo é este que, na hÓra em que fixa os sa
láriOs, nos diferencia e, na hora enl que fixa as obrigações, nos iguala? 

Pcirque, senador Evelâsio Vieira, lá, onde o salário é menor, a taxa rodo
viária que pagamos é a mesma que paga o paranaense e que paga o paulista; a 
taxa de luz que pagamos é a mesma que paga o paulista e o paranaense; o gâs 
que nós pagilmos, e quem -âá o preÇo é a PETROBRÁS, é a mesma taxa que 
paga o paulista e o paranaense. Senador Evelásio Vieira, não posso concor
dar com o Governo! Naquilo que ele está errado, eu estarei aqui para dizer 
que ele está errado. E, De11_s me permita que~ daqui até o fim de 1982, eu te
nha condições de sempre poder voltar a esta tribuna e dizer isso. Porque isso, 
Senadoi-, é o que ainda dá alguma esperança ao homem da minha terra, que. 
logo mais, escuta a Hora do B;asil e sabe o que Agenor Maria falou. E ele vai 
dizer: "Se esse-Governo não for mouco, ele vai escutar. Se esse Governo não 
for cego da gota serena, ele vai ver". Então. eles estão esperando; mas, no dia 
em que o Agenor não puder mais falar, eles vão pensar: Que o Governo ê- cego 
da gota serena e não vê e que é-mouco. Ele está surdo. não eslá sentindo que o 
povo--que trabalha está morrendo de fome. Então, se 4uerem uma democra
cia, e uma democracia que possa dar a oportunidade para aqueles que repre
sentam o povo de falar, porque digo e sustento: acima do meu Partido está o 
meu Pais, mas só acredito no meu País com o meu povo podendo viver com 
d1gnidade. 

O Sr. EveJdsio Vieira (PP- SC) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Com o maior prazer, Se-
nador. -

O Sr. E~·e!ásio Vieira (PP- SC)- V. Ex• não é homem que tem título 
universitário, mas tem uma esplêndida cultura funcional: V. Ex• tem sensibili
dade; V. Ex• tem profundo espíríto de solidariedade; V. Ex• tem muita per
cepção das coisas; V. Ex• é um verdadeiro intérprete do povo; V, Ex• tem 
mostrado, durante os seis anos de atuaçâo nesta Casa, ser um defensor corre
to das angústias do povo do Rio Grande do Norte, do povo brasileiro. V. Ex~ 
tem, não poucas, mas muitas vezes, quase que semanalmente, ocupado a tri
buna do Senado para fazer críticas e, simultaneamente, apresentar soluções 
para os problemas brasileiros. V. Ex• pode ter a tranqUilidade de que me_rece 
o respeito, a consideração de todos aqueles que integram esta Casa. pelo 
grande, pelo fecundo labor que tem prestado na busca das soluções para os 
graves problemas brasileiros. Certas soluções não surgem, porque não "encon
lr<:~m uma resposta daqueles que detém o poder de executar estas soluções. Fi
que V. Ex• tranqOilo, porque a sua miss2q vem sendo cumprida com correção 
e com o nosso aplauso. · -

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Nobre Senador Evelásio 
Vieira, fico grato, feliz, emocionado e motivado com o aparte de V. EX• que é 
um colega de outro Partido, mas reconhece que eu, desta tribuna, sempre 
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procurei sustentar o direito da democracia, o direito de dar àqueles que têm o 
direito de serem representados a representação nas suas aspirações, porque, 
nobre sel"J.dor Eve!ásio Vieira, a beleza da democracia é poder divergir, a be
leza da d'o:!mocracia ê poder reivindicar, a beleza da democracia é poder defen-
der. . 

Mas o que acontece comigo, nobre Senador, na tarde de hoje, é que há 
seis anos peço, hã seis anos imploro, invocando sempre o nome de Deus, mas 
confesso que a situação do pobre que votou comigo estã hoje mais difícil do 
que ontem. Jã acredito - por incrível que pafeça __;_,-e- não sou pessimista, 
amanhã vai estar pior do que hoje. 

Escute bem, nobre Senador, "a gasolina terâ novo aumento em a_bril". A 
OPEP não subiu o preço da gasolina, mas vão aumentá-lo. 

A nota diz o seguinte: 

.. Até a segunda quinzena de abril, o preço da gasolina será mais 
uma vez reajustado, a níveis não inferiores a 15%." 

Acontece que o salário desse homem que está perdendo o amor pelo la
bor foi reajustado em novembro. Temos dezembro, janeiro, fevereiro, março 
e todo mês sobe o custo de vida, mas ele não teve, em nenhum mês, nenhuma 
ajuda, nenhum aumento no seu salário. Ele, apenas, tira o essencial. Os ricos 
que não são muito ricoS, estão cortando· o supérfluo. Corta hoje o uísque, 
amanhã o vinho, um clube. Mas, ele não, ele corta o almoço, ele corta a janta, 
e alguns deles estão no chá com bolacha. 

Pois bem, agora o Governo anuncia: 
Até a segunda quinzena de abril, o preço da gasolina será mais 

uma vez reajustado, a níveis não inferiOres a 15%. A inforritação é 
do presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis 
Minerais do Rio Gra-nde do Sul, Mauro Schiká, que reuniu-se on
tem com técnicos do Conselho Nacional do Petróleo (CNP). 

Agora. o que· é grave, é que atrás do aumento de gasolina vem o aumento 
do álcool, do gás de cozinha, e quantas pessoas, por este País afora, ficam 
sem esquentar a marmita porque o gás acabou e não podem comprar o bojão 
de gás. No asfalto não tem lenha, no asfalto não tem carvão, no asfalto ê o 
bojão de gás que acabou, encareceu e ele não pode mais comprar. 

Meus caros Srs., Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu me pergunto, tiram o 
subsídio do trigo, volto a dizer, 51% de uma vez, tiram o subsídio do petróleo, 
e em vez de atenuar o custo de vida, encarece, em vez de, pelo menos, estacio
nar a dívida externa, aumenta, pelo menos estacionar o valor jã quase des
graçado da nossa moeda, ela fica mais fraca, fraca ao ponto de os argentinos 
chegarem no Rio Grande, entrarem por São Paulo, e derramarem dólares e 
mais dólares, e comprarem o que bem entendem. 

Se esta ê a realidade flagrante dos João contínuos que passam fome, das 
crianças-que morrem por carência alimentar, das pessoas que perdem o amor 
pelo labor, da prostituição que cresce assustadoramente em nosso País, meu 
Deus, eu vou esperar por quê? Tenho que voltar à tribuna, só tenho a ela, não 
tenho jornal, não televisão, tenho esta tribuna. Então é aqui que tenho de vi~ 
ver esta hora de angústia que a Nação atravessa e extravasar o que vai dentro 
de mim. 

Porque, se eu não extravasar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu fico louM 
co. eu endoideço, porque, na realidade, no lugar onde nasci e me criei, não sei 
quem estâ mais desgraçado, se ê o dono da pequena ou mêdia propriedade, 
ou se ê o morador, rendeiro, meeiro ou diarista. Todos estão de um tamanho 
só, sim, lã a roda grande entrou dentro da roda pequen;:t. 

Sei que isso entra por um ouvido e sai pelo outro, mas eu estou cumprinM 
do com a minha obrigação, hoje durmo mais feliz do que ontem. Sabem por 
quê? Porque eu cumpri com a minha obrigação. 

Acho que a desgraça não é Agenor Maria que está abrindo os olhos de 
quem pode fazer alguma coisa, a desgraça é deles que não querem fazer. Por~ 
que, neste País, a Angra I, a Angra 11. que vão gerar não sei quando a energia 
nuclear, têm muito mais valor do que os milhões de crianças que morrem à 
fome. Para Angra tem bilhões, para o Nordeste, disse ontem, aqui: temos três 
projetas, que são a redenção do Nordeste sem precisar dar um centavo a nin
guém: primeiro, o PROTERRA, que resolve o problema fundiário; segundo, 
é o POLONORDESTE, que envolve toda a agricultura de todo tipo de solo 
daquela área; e, depois, o SERTANEJO, que engloba toda a política econó
mica, administrativa e social do Nordeste. 

Pois bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, esses três projetas especiais, 
que representam, na realidade, tudo aquilo que pode se fazer pela região -
um, de 1971; outro, de 1974 e, outro, de 1976- não tiveram, até hoje, 10% 
dos recursos de ltaipu, não tiveram, atê hoje, a p!-eço de 1981, 5% da ponte 
Rio-Niterói, não tiveram, até hoje, 2% do metrd de São Paulo, a preço de 
1981, e, talvez, não tenham tido, I% a preço de 1971, do metrô da Guanaba
ra. 

Pelo_ amor de Deus, que Governo é este, que os metrôs, que as pontes 
Rio-Niterói, que as Obras de fachada crescem e as crianças morrem'? Não, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, ou se coloca o social acima do económico, aí sim, 
ou este povo perde os seus valores. Quais são os valores da sociedade brasilei
ra'? A família, a religião. Pois bem, vamos perder esses valores, porque, por 
incrível que pareça, a força, a vontade, o mando do dono de uma casa não se 
mede pelo peso, pela voz, mede-se pelo dinheiro que ele tem no bolso. Se ele 
pod<? dar o dinheiro da feíra~ se ele pode comprar o vestido da filha, pagar o 
colêgiO das crianças, ele manda na casa dele. Se começa a faltar com essas 
obrigações elementares ele começa a deixar de mandar. E eu pergunto: Quem 
é o assalaria.do que pode manter esta casa, fazendo feira, pagando colégio de 
filhos; pagando aluguel de casa? Estão todos falando fino. Sim, porque, volto 
ã dizer: o dono da casa só manda se puder manter a casa. Daí, a família estã 
cambaleando. E o valor, o religioso, também está desaparecendo . 

Esta Nação perde os seus valores éticos e morais: a família, a religião. 
Pelo amor de Deus, quem é que vai segurar esta Nação? Mas estamos perden
do estes valores. 

Existe outra coisa tão grave ou mais grave ainda: as televisões, com a 
propaganda massificante e subliminar. Entra na nossa casa, o sujeito mata, 
rouba e sai de helicópü:ro. Não acontece nada com ele porque parece que o 
mal já compensa. EstamOs com o nõsso povo sendo condicionado por uma 
propaganda altamente massificante e subliminar, que o Governo sabe que eu 
denuncio daqui, há 4 ou 5 anos, nada até hoje. As novelas estão aí, entrando 
nos nos5os lares sem a menor cerimônía. 

Sr. Presidente,-Srs. Senadores, essa ê uma vercfª-de que pode até doer no 
pessoal do Governo, mas eu queria que não só doesse, mas abrisse uma cha
ga, para que eles olhassem e vissem que estã abrindo uma chaga em cada um 
deles; sim, para ver se conseguiam dar ordem onde ela não existe; disciplinar 
um capital doente, antropófago, selvagem, que tem o lucro na fome dos de
mais; disciplinar uma política que tem como objetivo o interesse mesquinho. 

Um jornalista, Sr. Presidente, me dizia hoje: Senador Agenor Maria, en
quanto os canais de televisão não forem distribuídos não serã fácil sair os seus 
discursos. Por quê? Pelo seguinte: alguns jornais se inscreveram para esses ca
nais de televisão que o Governo vai dar. E o Governo estâ fazendo o seguinte: 
a cada mês ele prorroga, sem definir com quem vai ficar o canal de televisão 
A e o canal de televisão B. Acabaram os Diários A"SsociadoS; os canais estão 
aí de posse do Governo; e por incrível o Governo está protelando a definição 
de quem vai ficar com os canais de televisão. 

Eu vi, domingo, agora, numa televisão de São Paulo, um elemento lã elo
giou o Governo do começo ao fim. Mas o programa foi muito mais do GoM 
verno do que dele, foi muito mais do Governo do que do povo. Aí eu pergunM 
tei: por quê? Responderam-me que era porque ele estava iilscrito para receber 
um dos canais de televisão. 

Isso é vergonhoso, entristece. Porque digo o seguinte, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores: estamos embarcados num navio que se chama Brasil. Cento e 
quinze milhões de pessoas estão embarcadas nesse navio; se ele for a pique 
poucos vão poder nadar. 

Não quero, Sr. Presidente, que esse navio vã a pique; eu aspiro que ele se 
liberte dessa camisa de força e seja, realmente, a potêricia admirável para a 
qual ele estã destinado. Mas como é que ele pode chegar à sua destinação his
tórica? Só-acabando com os cambalachos, acabando com a,s mesquinharias, e 
cada um de nós colocar acima do nosso interesse o João, contínuo do meu ga
binente. Sim, o João, contínuo do meu gabinete, que leva trêmulo a bandeja 
de chã, porque, embora trabalhando para um Senador ele não pode almoçar 
nem jantar. 

Vou concluir, Sr. Presidente, já tomei muito tempo do Senado. Vou con
cluir, Sr. Presidente, mais uma vez certo de que não vou ter nada a não ser um 
segundo na Hora do Brasil. Mas Deus, na sua bem aventurança, estâ sentido, 
estâ vendo, que Agenor Maria está procurando fazer uma coisa que é obri
gação dele: ê dizer desta tribuna o que vai nos corações de milhões de brasilei
ros que, trabalhando, infelizmente, não têm nem o direito de se alimentar. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavras ao nobre 
Senador Gastão Müller. 

O SR- GASTÃO MÜLLER (PDS~ MT. Lê o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

No fim do mês de dezembro de 1980, Cuibá, Mato Grosso e a famfiia Pe
reira Leite sofriam um rude golpe, ou seja, o falecimento prematuro do Dr. 
José Venâncio Pereira Leite, ilustiCciCD.tista e destacado Professor de Fisiolo
gia na Escola de Medicina de Ribeirão Preto, em São Paulo. 

Leio, Sr. Presidente e Srs. Senadores, para que conste dos Anais desta 
Casa do Congresso Nacional, um resumo .. biogrâfico do referido cidadão, ho-
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menageando, assim, a sua memória, num preito de admiração e respeito ao 
insigne cientista cuiabano e, portanto, brasileiro. 

Leio, também, Sr. Presidente e Srs. Senadores, dois artigos da lavra do 
Dr. Luiz Felipe Pereira Leite, irmão do homenageado e publicados no Estado 
de Mato Grosso, jornal editado em Cuibâ, completando assim um ciclo de jus~ 
tas recordações do ilustre morto, ou seja, do Dr. José Venâncio Pereira Leite. 

José Venâncio Pereira Leite 

Nasceu em Cuibá aos I 1 de março de 1920, filho de João Pereira Leite e 
Jovita Valadares Pereira Leite. Fez o curso primário na Escola Modelo Barão 
de Melgaço, da Capital de Mato Grosso; curso Secundário no Liceu Cuibano 
(hoje Colégio Estadual de Mato Grosso), concluído em 1936; curso pré
médico realizado em 1937 e 1938, no Colégio UniverSitário do Rio de Janei
ro; habilitado no concurso vestibular para ingresso na Faculdade Nacional de 
Medicina em 1939; aprovado em concurso para Laboratorista do Serviço Na
cional de Lepra realizado em 28 de outubro de 1942; curso de acústica fisioló
gica ministrado pelo Engenheiro Gustavo Corção no Instituto de Biofísica da 
Faculdade Nacional de Medicina, em 1942; conclusão do curso médico da 
Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil. tendo colado 
grau a 7 de dezembro de 1944; interno da cadeira de Fisiologia s_ob a direção 
do Prof. Osório de Almeida, na Faculdade Nacional de Medicina, de abril a 
dezembro de 1944; Assistente de Ensino da mesma cadeira, de 1945 até 1948, 
do Quadro do Ministério da Educação e Saúde; Técnico Especializado con
tratado do quadro da Reitoria da Universidade do Brasil, com exercício junto 
à Cadeira de Fisiologia da Faculdade Nacional de Medicina da mesma Uni
versidade a partir de 1948, sendo o referido contrato renovado anualmente, 
sem interrupção, até agosto de 1953; Chefe de Laboratório de Fisiologia da 
Faculdade Nacional de Medicina, a partir de dezembro de 1949 até agosto de 
1953; Consultor do Serviço de Cirurgia da Faculdade Nacional de Medicina 
sob a direção do Prof. Jorge de Moraes Grey, para assuntos de Fisiologia, de 
1948 a 1953; Regente da Cadeira de Fisiologia da Faculdade Nacional de Me
dicina por designação do Prof. Diretor da Faculdade, a partir de maio de 
1952 até julho do mesmo ano; Regente do Cusro de Fisiologia da Nutrição do 
curso de Nutrólogos do SAPS, em 1951; designado para ministrar o curso de 
Fisiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de 
São Paulo, durante o ano de 1954 e no primeiro trimestre de 1955; Instrutor 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 
a partir de agosto de 1953; designado pelo Magnífico Reitor da Universidade 
de São Paulo para ministrar o curso de Fisiologia da Escola de Enfermagem 
anexa à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, de 1953 a 1955; Docente 
Livre da Cadeira de Fisiologia da F acuidade Nacional de Medicina do Brasil, 
por concurso realizado em abril de I955; Assistente do Departamento de Fi
siologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a partir de novembro 
de 1955; Assistente Docente do Departamento de Fisiologia da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto com exercício, a partir de maio de 1957; Profes
sor Adjunto do Departamento de Fisiologia da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, a partir de 1964 até a data do 
falecimento; Bolsa de Viagem oferecida pela Fundação Rockefeller para um 
curso no Departamento de Fisiologia e de Farmacologia '~Baylor University" 
e visitas a diversos Centros de Fisiologia nos Estados Unidos da América, de 
junho a setembro de I958; Curso de Fisiologia Clássica com Instrução Mo
derna na .. School of Medicine", "'Baylor University", Houston, Texas, sob a 
direção dos Professores H. E. Hoff, L. A. Geddes e Russel A. Higgins, 1958; 
visittnros· DepartamentOS de Fisiologia das Faculdades de Medicina das se
guintes Universidades Americanas: Columbia. University, Cornell University 
Medical College, State University ofNew York-Brooklyn e visita ao Labora
tório de Biologia Marinha Woods Hole, Massachusetts; Professor Titular por 
concurso da Cadeira de Fisiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto, em 1974. 

Ministrou cursos- de" mestrado, d0u1ofaà.O--;exiensão universitária e parti
cipou de dezenas de bancas examinadoras para professores do magistério mé
dico, em vários Estados e Universidades, sendo a última em I 3 de dezembro 
de 1980, na Universidade de São paulo, tombando, mortalmente, com enfar
te, parada cardíaca, derrame cerebral, quando argUia o titulando, Prof. Do
mingos Valente. Permaneceu 13 dias em estado de coma, no Hospital das 
Clínicas da Capital de São Paulo, vindo a falecer na manhã de 26-12-1980. 
Transportado para Ribeirão Preto foi velado na Capela da Faculdade de Me
dicina daquela cidade o sepultado na manhã de 27 no jazigo 608, no Cemi
tério do Bom Pastor, da mesma cidade que lhe prestou as mais significativas 
hom,enagens à sua bondade e ao seu saber. 

Assim que caiu enfermo, o seU único irmão, Luís Philippe Pereira Leite 
lhe prestou fraterna homenagem de admiração e amizade, através do artigo 
intitulado .. No campo do serviço", ·em o jornal O Estado de Mato Grosso, de 

Cuiabá, de 16-12-1980, do qual é assíduo o ilustre Presidente do Instituto His
tórico e Geográfico de Mato Grosso. 

Deix_ou Viú-va- a: Sra. -oaila Barbante Pereira leite com quem se casou em 
9 de maio de 1959 e três filhos varões: João, com 19 anos terceiranista de Me
dicina; VitO r com 18 anos, segundanista de Engenharia e V estíbulando de 
Física; José Luiz, com 15 anos, fazendo o Colegial. 

A respeito do valor científico do falecido Prof. José Venâncio Pereira 
Leite, fala bem alto um dos grandes sábios franceses da atualidade que esteve 
no Brasil, na primavera passada, fazendo conferência na Faculdade de Medi
cina de Ribeirão Preto, em S. Paulo. Trata-se do Professor Honorário da Sor
bone, titular da Academia de Medicina e Presidente do Instituto de Ciências 
da França, o grande fisiologista Monnier. Manteve demoradas palestras com 
o Prof. José Venâncio, concluindo pelo perfeito acordo entre ambos no 
espírito e na inteligência e Monnier escreveria mais tarde: 

u ••• Eu pessoalmente acho que todos os seus instrumentos, tão 
eficientes e precisos, tão valiosos para o estudo de grande diversida
de de problemas, deveria ser melhor conhecido pela comunidade 
científica. Dei-me sugerir que você deveria escrever um livro sobre o 
assunto. Há muitos e muitos cientistas interessados em instrumen
tos, que possam ser feitos a mão pelo experimentador ... Fiquei mui
to impressionado com os seus resultados sobre o beneficio de at
mosfera de baixo teor de oxigênio para bebês prematuros. Este é um 
trabalho que deveria ser conhecido no mundo todo, porque isto sal~ 
va aquelas jovens vidas ... " 

Consternado com a morte tão prematura que o entristeceu dolorosamen~ 
te, Monnier sugere que os colegas do Prof. Venâncio reúnam num livro as no
tas e os cadernos de experiências, oferecendo-se a fazer-lhe os respectivos co
mentários, como homenagem merecida a um tão grande sábio, cuja modéstia 
era uma das suas qualidades e que o impedia de publicar os seus resultados 
que seriam de considerável importância para a Fisiologia Moderna 

No Brasil não era menor o reconhecimento do valor do grande cientista 
tanto que após a morte do Prof. Tales Martins, Catedrático de Fisiologia e 
sucessor do gr<;1nde cientista Álvaro Osório de Almeida, na Cadeira de Fisio
logia da Faculdade Nacional de Medicina, o Seu então diretor, Prof. Deolin~ 
do Couto deslocou-se para Ribeirão Preto para conseguir que o Prof. José 
Venâncio, docente por concurso, da mesma cadeira, assumisse a Cátedra em 
definitivo e não podendo fazê-lo para não prejudicar as experiências científi
cas iniciadas no campo ribeirão-pretano, decidiu o Prof. Deolindo Couto, 
fundir a Fisiologia na Cadeira de Biofisica, a cargo do tambêm grande cien
tista Carlos Chagas Filho. Tudo fala bem alto sobre o valor do cientista desa
pal-ecido que colaborava nas mais renomadas revistas científicas de todo o 
mundo. 

Voto de pesar em ata, condolências à famfiia, à Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto; à Universidade de São Paulo em cujo recinto tombou mor
talmente ferido em pleno exercício do magistério médico; aos Poderes Execu~ 
tivos e Legislativo de São Paulo e de Mato Grosso, Estados ao qual servia e 
em que nasceu; às Câmaras Municipais de Ribeirão Preto e de Cuiabâ, sua ci
dade natal. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. GASTÃO 
MULLER, EM SEU DISCURSO: 

O Estado de Mato Grosso 
Cuiabã, 16 de Dezembro de 1980- (Torça-feira)- ANO XLII- N• 8.666 

NO CAMPO DO SERVIÇO 

Luis Philippe Pereira Leite 
do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso 

Sessenta e sete dias mais idoso que o Santo Padre João Paulo II, glorio
samente reinante na Cátedra de São Pedro, nasceu meu mano caçula José V e-. 
nâncio, no dia I I de março de 1920, na Casa da Rua Barão de Melgaço, es~ 
quina da então Avenida Murtinho, hoje Presidente Vargas, em Cuiabâ, preci~ 
samente no local em que se ergue hoje a Agência local do Banco do Brasil 
S.A., onde também nasci em 12-12-1916. Na pia batismal recebeu o nome do 
avô, nascido como João Paulo, no dia de São Venâncio, ou seja 8os 18 de 
maio. Nos estudos primários e secundários em Cuiabá, na Escola Modelo Ba
rão de Melgaço e no Liceu Cuiabano foi sempre destaque. Neste empolgou~se 
pelo laboratório de Física e Química e em pouco tempo exerceu domínio ab
soluto sobre ele. Em casa mantinha pequeno laboratório no qual fazia as pri
meiras experiências científicas, já agora na casa da Rua do Campo onde 
atualmente funciona· a Rádio a Voz D'Oeste, a pioneira da radiofonia cuiaba~ 
na, e para a qual nos trasladamos quando o nosso pai trocou a profissão de ti
pógrafo qtie abraçara em menino, vindo de Cáceres pela de Notário Público, 
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em substituição ao saudoso titular Manoel Nunes de Barros, desaparecido 
em 10-11-1922, no mesmo ano em que aos 5 de dezembro falecia o também 
saudoso e grande Mestre Frederico Teixeira, emêrito-educador cuiabano que 
na dita casa mantinha o seu famoso Colégio São Sebastião. 

Nos estudos superiores José Venâncio continuou brilhando desde oCo
légio Universitário, até o ingreSso mi FaCuldãde Nacioríal de Medicina. i.ogo 
assumiu o contJ:'ole do Laboratório e se fez monitor auxiliando os consagra
dos professores Carlos Chagas Filho e Álvaro Osório de Almeida, aos quais 
se afeiçoou inteiramente. Concluídos os estudos médicos em 7-12-1944, per
maneceu como assistente da Cadeira de FiSiologia, tornando-se mais tarde, 
através de concurso, Livre Docente da mesina Cadeira. A SUa prova empol
gou o nosso médico conterrâneo, meu afilhado Carlos Eduardo Maciel Epa
minondas, quando o examinador perguntou ao concursando qual o material 
clássico que iria usar na experiência da prova e José Venâncio retirando-o do 
bolso respondeu ao Professor Laura Solero: .. com este de minha fabricação". 
Sucesso absoluto. Quando faleceu o professor Álvaro OsÓrio de Almeida, foi 
convocado para titular da Cadeira o Professor Tales, pesquisador do Institu
to Osvaldo Cruz, por ser livre-docente mais antigo. Nesta ocasião, José Ve
nâncio era convidado para Iecionar na Novel Faculdade de Medicina de Ri
beirão Preto, na qual assumiu a Cadeira de Fisiologia nos primeiros dias de 
agosto de 1935 e 1953 todos os diplomados pela aludida Faculdade, até aqui, 
foram seus alunos. 

Mais tarde novo concurso para titular-se pela Fisiologia em Ribeirão 
Preto. Na sua fundamentada tese, este trecho de ouro: .. A nossa formação 
científica teve início nó Liceu Cuiabano, onde forÍlos admitidos em J9lugar e 
fizemos todo o curso secundário, tivemos a oporiun"ídãde de encontrar pro
fessores como Agostinho S. de Figueiredo, de Química, dedicado e competen
te, que sabia, com uma severidade Paternal, estimular a nossa curiosidade e 
permitia a nossa freqüêridcl ao laboratório do estabelecimento no tempo que 
nos ficava disponível nos trabalhos escolares; João Jacob, de História Natu
ral, rãdio-amador, que nos estimulou e nos guiou nos primeiros passos no es
tudo da Eletrônica e da Eletricidade; Jonas Correa da Costa,- de Física, de 
grande cultura científica, que soube despertar em nós o interesse pelos aspec
tos fundamentais dos fenômenOs físicos; além de outros que contribUlram de 
várias formas para noSSa- cultura humanista". 

A página lapidar sobre a sua formação científi'ca, calou fundo no espíritO 
dos examinadores e honra o magistério cuiabano, que o prepa~ou para-ser um 
dia o professor dos professores de Medicina, como costumam chamá-lo. Es~ 
tagiando em Houston, no Estado do Texas- USA, atualizou os seus conhe
cimentos científicos, trãduzindo-os sempre e cad3. ·vez rridhor aos seus discí
pulos no grande centro médico de Ribeirão Preto. Foi o único cientista brasi
leiro a participar com o trabalho "Oxygem MeasurCmeiit", da volumosa obra 
para assinalar a jubilação do grande cientista notte-::i.mericano professor 
Chandler Macuskey Brooks. Num congresso de Pediatria, realizado em Reci
fe, o médico conterrâneo, Dr. José Faria Vinagre, ouviU-do entãO pro~fessor 
de Pediatria de Ribeirão Preto, professor Renato Wolski, que participava do 
congresso, que o cuiabano José Venâncio era o cientista mais inteligente que 
ele até então conhecera e este testemunho o Dr. Vinagre mo transmitiu a mim 
e aos demais colegas quando do seu retorno. 

Na manhã de 12. sexta~feira, falamos pela derradeira vez, pelo telefone. 
Ele me cumprimentava carinhosamente pelo meu aniversário e me convidava 
insisteittc ·e geriiilmente, como sempre o fazia, para passar o Natal com ele, 
em Ribeirão Preto. Acrescentava que no dia seguinte terminaria o concurso 
de defesa de tese, cuja banca examinadora ele integrava. Ultimamente partici
pou de muitos concursos de defesas de teses, 'Sendo que só em setembro últi
mo cinco fora os tesistaS por elC -examinados. Efetivamente, na manhã de sá
bado, 13, em pleno exercício do seu magistério c da presença dos demais pro
fessores e médicos participantes, é acometido de deirami: cerebraL dO- qual, se 
sobreviver, terá sombrias chances de recuperação. Assim. no campo do ser
viço aquela inteligência privilegiada interrompe a brilhante carreira de qua
renta anos de serviços prestados à ciência brasileira por um cuiabano simples 
e ao mesmo tempo ilustre que sempre honrou e dignificou o nosso Mato 
Grosso estremecido em todos os momentos da sua" vida operosa e magnífica. 

Neste momento difícil só nos resta inVocar a pfot6ção de Deus para que 
o assista na grave enfermidade e proteja aquele que tão bem soube conciliar 
os ditames da fé com os da ciência, tudo transmitindo à legião dos seus alunos 
preparando os diletos filhos para seguirem os mesmos caminhos que ele per
correu com a grandeza e habilidade do seu saber. 

O Estado de Mato Grosso 

Cuiabã, 8 de Fevereiro de 1981 -(Domingo)- ANO XLII - N• 8.696 

"0 ÚLTIMO NATAL 

Luis Philippe Pereira Leite 
Do Instituto Histórico e 

Geográfico de Mato Grosso 
Na manhã de 13 de dezembro de 1980, sábado, na Universidade de São 

Paulo, realizava-se mais um concurso_ para titulamento. O titulando era o 
Prof. Domingos Valente, candidato à DiSCiplina de Fisiologia Animal do De
partamento de Fisiologia do Instituto de Biociências da Universidade de São 
Paulo. 

A banca examinadora do concurso que se tornaria memorável, estava 
constituída dos Professores; José Venâncio Pereira Leite, titular do Departa
mento de Fisiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Univer
sidade de São Paulo; Erasmo Gãrcia Mendes- Departamento de Fisiologia 
Geral, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, Professor Titular 
de FiSíologia Animal; Orestes Scavone- Departamento de Botânica do Ins
tituto de Biociências, Universidade de São Paulo, Professor Titular de Botâ
nica Aplicada; Benedito Abílio Monteiro Soares- Professor Titular de Zoo
logia do Instituto Básico de Biologia Médica e Agrícola da Universidade Es
tadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Campus de Botucatu, e José Si
mões e Silva Jr. - Magnífico Reitor da Unviersidade Católica da Bahia e 
Prof. Titular de Fisiologia animal da Universidade Federal da Bahia, Salva
dor. 

Ultimamente José Venâncio vinha fazendo parte de inúmeras bancas 
examinadoras. emprestando-lhes o concurso da sua capacidade científica, de 
par com o reconhecido critério e a ilibada reputação dos seus conceitos. 

Não sabia que naquele instante estava encerrando uma gloriosa carreira 
do magistérío médico brasileiro, pois em dado momento, quando argUia o ti
tulando, todos observaram o declínio da sua imposição vocal a que se seguiu 
a sua queda. Acudiram-no todos, tentando reanimar o Prof. José Venâncio, 
acometido de enfarte agudo do miocárdio, de parada cardíaca e de derrame 
cerebral. Do recinto destinado à assistência, a intuição feminina se fazia pre
sente, na pessoa da Adelinha. esposa do sobrinho afim, Wagner Eustáquio 
Paiva A velar, também presente e-em cuja residência José Venâncio costuma
va hospedar-se, quando de passagem pela Capital paulista. Foi a primeira a 
gritar: uAcudam tio Venâncio". 

O Reitor da Universidade de São PaUlo proVidencia a ambulância com 
batedores face ao melindrosíssimo estado de saúde do Professor Venâncio e 
até que chegue o socorro pedido, médicos presentes massageiam-lhe o co~ 
ração que após quase uma hora retoma o rítimo, permanecendo, porém, em 
coma. 

No trajeto da Universidade para o Hospital das Clínicas outro sobrinho 
afim, Vicente Augusto, estacionado ~o cruzamento, ao ver passar a ambulân
cia pc!nsa consigo mesmo: ''um grande está sendo- socorrido", sabendo só 
mais tarde que se tratava do próprio tio Venâncio. 

No Hospital das Clínicas ficou entregue aos cuidados de uma grande 
equipe de neurologistas, sobre a direção do Prof. Osvaldo Cruz que tão logo 
soube do ocorrido pelo seu irmão, Professor André Cruz, assumiu, pessoal
mente o comando dos trabalhos para salvar a vida do colega e amigo. Na 
UTI, José Venâncio era por todos conhecidos por "O Professor". Não era 
preciso enunciar-lhe o nome, tal o apreço e a admiração de todos pelo seu sa
ber e pela sua bondade. Na mesma sala, em coma, um ao lado do outro, rece
bendo os mesmos e desvelados socorros, o Professor e uma pobre menina de 
9 anos que fora acidentada. Os pais desta não dispunham de recursos para os 
antibióticos raros e- de dificeis aquisições, mas a família do Prof. Venâncio os 
conséguia, dividindo, fraternalmente com ambos. 

Na manhã de Natal fui à UTI, para itender ao convite derradeiro que 
me fizera para passar com ele a data magna da cristandade. A bondade e a 
compreensão do médico de plantão, Herlante Vacaria Busch, boliviano di
plomado pela Faculdade de Medicina do Uruguai permitiram que me aproxi
masse do mano e tocando-lhe os pés, tornozelos, coxa direita lhe tomasse a 
mão direita e apertasse num momento de oração e de despedida do mano que 
me restava. 

Deus se fazia presente e selava com os seus desígnios aquela amizade do 
sangue e da fé. 

A despedida teve sentido de eternidade e nem precisava durar muito tem
po, até porque toda a neurologia se preparava para a desesperada tentativa de 
drenar-lhe os pulmões, trabalho que se prolongou por horas a fio. Voltando à 
tarde, informava-nos a enferrÍ1eira chefe que a operação drenagem fora con
cluída mas que o prognóstico era difícil porque melindroso o estado de saúde 
do Professor. A voz da informante era suave e não escondia uma certa cons~ 
ternação. 
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Na manhã de 26, quando às 09:20 horas a sua esposa O dila acompanha
da das sobrinhas Jovita e Ângela chegaram à UTI, perceberam, no mareja
mente dos olhos de médicos, enfermeiras, funcionãrios e auxiliares que tudo 
estava consumado. Vinte minutos antes o Professor ingressara na eternidade, 
em paz com Deus, no cumprimento do dever; sereno, bondoso e tranqUilo, 
como sempre vivera. O sãbio calava-se de vez para que as suas obras falassem 
por ele. O Professor que emudecera na câtedra da USP, ministniVa a úhima 
lição de vida." 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Na presente sessão terminou 
o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução n9 14, de 
1981, da Comissão Diretora, que dã nova redação ao art. 484 do Regulamen
to Administrativo do Senado Federal (Resolução n9 58, de 1972), alterando a 
Resolução n9 57, de 1976. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria serã despachada à Comissão de Constituição ·e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Não hã mais oradores inseri-
tos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designan
do para a próxima a seguiinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Discussão, em seguindo tUrno, do Projeto de Le_i do Senado n9 82, de 
1979~ do Senador Henrique Santillo, dispondo sobre a -distribuição da Taxa 
Rodoviãria Ünica a que se refere o Decreto-Lei nl1 1.691, de 2 de agosto de 
1979, tendo 

PARECER, sob n' 1.171. de 1980, da comissão 
- de Redacào, ofereendo a redação do vencido. 

-2-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado o9 _ 35, de 
1980, do Senador Passos Pôrto, que estabelece normas de proteção à empresa 
privada nacional produtora de bens de capital e de serviços de engenharia, 
tendo. 

PARECERES, sob n•s 1.122 e 1.123, de 1980, das comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constituci6iialidade e juridicidade; e 
-de Economia, favorável. 

-3-
Discussão, em- primeiro turiio, do Projeto de Lei do Senado n9 101, de 

1979, do Senador Nelson CarneirO, introduzindo alterações na Lei n9 5.107, 
de 13 de setembro de 1966, que institU.íu O Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.036 e 1.037, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Jtistiçã, pela constitucionalidade, juridicidade, e, no 

mérito, contrârió, -com voto ·vencido dos Senadores Luiz Fernando Freire e 
Franco Montoro; e 

- de Legislação Social, fav-Orável. 

-4-
Disctissão, em Primeiro turno (apreciação preliminar da Constitucionali

dade, nos termos do art. 296 do regimento interno), do Projeto de Lei do Se
nado n9 IS, de 1980, do Senador Itamar Franco, que dispõe sobre a aposenta
doria especial do músico, tendo 

PARECER. sob n• 1.032, de 1980. da comissão. 
--de Constituição e Justiça (ouvido o Ministério da Previdência e Assis

tência Soda!), pela inconstitucionalidade. 

-5-
DiScUSSão, em ptifuéiro tiii'-ná (ãpreciaÇão preliminar da constitucionali

dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n9 132, de 1980, do Senador José Sarney, que assegura redução de tarifa 
postal no envio de catálogos ou folhetos informativos de livros, tendo 

PARECER, sob n• 1.007, de 1980, da comissão 
--de Constituição e Justiça, pela inc0nst1tUCionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (laamar Franco)- Estã encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 30 minutos.) 

DIRCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES 
NA SESSÃO DE 12-3-8! E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Para uma comunicação. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, quero registrar a presença no plenário, 
de uma Comissão de representantes da Sociedade Rural de Maringá, com-

posta do Sr. Joaquim Romero Fontes, Presidente; Giovani Ridolfi, Vice
Presidente; Waldemar Alegretti, Vice-Presidente; Caetano Beltran, Diretor; 
Miguel Matos Fonte, Diretor; Luiz Antônio· Penha, T-esoureiro; aqui estive
ram para convida~ senadores a participarem da IX Exposição Agropecuãria 
de Maringã. entre 18 a 26 de abril de 1981. 

É uma entidade organizada, e dos seus propósitos na defesa dos interes
ses dá. classe bem o diz a presença dessa Comissão em Brasflia. 

Era o registro que queria fazer. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES 
NA SESSÃO DE I2-3-8I E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Para discutir o projeto.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Acompanhei, na Comissão de Constituição e Justiça, este projeto, nele 
votando favoravelmente na Comissão de Agricultura. Representa um grande 
avanço. Até cumprimento o Senador Jutahy Magalhães pela iniciativa. Em 
outro país qualquer, mais avançado socialmente, seria chocante, afrontoso, 
mas num país que está numa situação de concentração de terra, é um grande 
avanço. Nós aqui mesmo assistimos à venda de grandes áreas em Minas Ge
rais e em Mato Grosso, com o afrontamento dos posseiros, sem qualquer 
consideração à sua condição. 

O problema do Brasil, todo mundo sabe, é um problema de terra. Resol
vido o problema da terra no Brasil, havendo uma disciplina h(·:'lesta de pro
priedade fundiãria, não existiriam estes dramas, estes problema:::. que estamos 
vivendo, sobretudo no Nordeste. Não se compreende como 80% das terras 
brasileiras estejam concentradas .em mãos de 4% de pessoas. Também não se 
concebe, como tem havido, nestes últimos anos, uma concentração tão gran
de de terras, em mãos de firmas estrangeiras. 

O Senador Roberto Saturnino, no a·no passado, apresentou um projeto 
disciplinando a venda de terras a estrangeiros e S.Ex' relacionou, apenas 
como referência, algumas firmas proprietárias de terras no Brasil. O Senado 
ficará pasmo se ler a justificativa do Senador Roberto Saturnino. Vê-se que 
nenhum país sério do mundo faria ou permitiria qlie vendas daquele montan
te ocorressem. 

Nós assistimos, também, de uns anos a esta parte, a uma maior dose de 
conservadorismo nacional. As firmas produtoras de São Paulo, os industriais 
brasileiros, eram, inclusive, favoráveis a uma reforma agrãria, na esperança, 
no anelo de que, havendo difusão da propriedade irnobiliãria, um maior nú
mero de pessoas passasse a entrar no mercado de compra. Mas, hoje, também 
essas grandes firmas são latifundiárias, são donas de grande parte do país e o 
pior é que compraram muitas dessas terras a preço vil, jntroduziram~lhe algu
mas benfeitorias, com dinheiro federal, isenção de imposto de renda, e hoje 
são grandes latifundiárias. 

Eu me lembro que, em 1959, quando surgiram no Paraná as primeiras 
manifestações, de trabalhadores rurais em busca de terra, diziam os grandes 
proprietários: por qtie vOcês não vão buscar terra no Mato Gross_o? Então, 
mal pensaram eles em adquirir terras ali, foram espingardeados, como o fo
ram os índios. Aliãs, aqui no Senado, durante o período do Al-5, houve uma 
grande preocupação em se dizer que não houve trucidamento dos índios. 
Acho que na história do mundo_ nunca houve tamanha violência, verdadeiro 
genocídio, dizimaram os Cintas Largas. Há reportagens longas sobre isso. 
Eram os Cintas Largas, os índios mais saudáveis que havia no Brasil, altos, 
robustos; foram destruídos pela violência para lhe tomarem as terras. 

Sr. Presidente, posso assegurar, inclusive, que o problema do Nordeste 
não seria este hoje se tivesse havido uma disciplina da terra, assegurando-se 
aos pequenos lavradores a possibilidade de a ela ter acesso. 

O Paraná, nestes últimos três anos, perdeu 3 milhões de pessoas. Grande 
parte dirigiu-se para as cidades, mas outras se estão derivando para o Centro
Oeste do País. Dá gosto ver o empenho, a realização pessoal, quando há um 
mínimo de assistência, ou mesmo sem ela, como é o caso de Joara. 

Joara é uma cidade que não existe até no mapa. t uma cidade que fica 
entre o rio Arinos e_o rio dos Peixes, no Norte de Mato Grosso. Nem o Go
verno tem ainda conhecimento da sua existência, porque' nada fez. Ela foi 
construída, ela foi iniciada por um picadeiro de estradas do Paraná. O respei
tado Zé Paraná. Os paranaenses, que podiam ter o mínimo de condições de 
compra de terra, ali chagaram, e Joara que, no ano passado tinha dois mil ha~ 
bitantes, tem dez mil habitantes hoje. Dâ gosto ver as plantações de café, de 
cereais, a criação de gado, a difusão da pequena propriedade. 

Há o caso, inclusive, de Augusto, que é um nordestino de Sergipe, da ter
ra de V.Ex•, Sr. Presidente. Eu visitei o _sítio de Augusto e at" rne emocioneí. 
Ele viveu no Paranã por alguns anos, morava em Iporã, ca. J-se com uma 
paranaense e trabalhava na lavoura de café. Houve uma op0~ "--'"mrJ~de e ele se 
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retirou para o Mato Grosso, foi para essa região. Mas, quando ali chegou, 
não havia sequer início de cidade. Comprou, com pequenas economias, um 
sítio de 60 alqueires. A cidade mais próxima era Porto dos Gaúchos. Pois veja 
V.Ex.fõ, ele, sozinho e a mulher, passaram ali a residir, derribaram a mata; 
quando tinham que comprar mantimentos iam a 60 quilômetros de distância 
os dois, pela floresta. Eu cheguei ao sítio do Augusto e deslumbrei-m~ com a 
qualidade do café, das frutas, da cana. A casa de residência é feita de Cerejeira 
e de mogno; o gado luzidio, tudo isso sem a ajuda de ninguém, sem o mínimo 
de assistência. 

Assim, eu digo a V .Ex', que se se assegurasse aos nordestinos, aos que, 
de uma certa forma, desejam retirar-se, aos que sabem que a Seca é uma cons
tante, o mínimo de assistência, o mínimo de possíbilidãde, e nós gastaríamos 
muito menos com a introdução desse excesso social no Oeste do País, do que 
nesses programas de ajuda ao Nordeste. Porque no Nordeste há duas coisas: 
há a seca real, a seca efetiva e há a seca sociaL Desde que se assegure a 10% ou 
15% dessas pessoas uma possibilidade, outras alternativas, eu asseguro a V .E
x' que o flagelo não seria este. Então, porque marfter 1/3 da_pop~lação brasi
leira numa das regiões mais pobres do mundo, quando temos terras férteis, 
neste Brasil, pertencentes ao Governo? Lá, nessa região a que me refiro, a 
chuva chega no dia em que se prevê no relógiO-e saí no di<i previSto. Não há 
geadas, não há seca. Outra coisa: é Brasil. Quer dizer, ê fundamental que elas
teçamos a fronteira :hacíórial, sobretudo, com o médio e o pequeno lavrador, 
através de cooperativas ou diretamente. 

De fOrma, Sr. Presidente, que este projeto ê. de grande alcance nesta fese, 
porque em qualquerpaís do mundo de maior avanço social seria chocante, 
mas aqui é uma grande contribuição, ao avanço so_ciaL Esta preferência pode
ria ser até reduzida, que a lei disciplinasse que a preferência seria entendida 
como metade do preço normal de venda. Mas, mesmo assim já seria alguma 
coisa para estabelecer respeito à posse. 

O ideal seria que o- projeto não permitisse a Venda de terras devolutas a 
não ser a médios ou pequenos proprietários ou somente àqueles que, direta
mente, com o seu esforço, fossem morar na gleba. Mesmo assim, é um projeto 
que merece a aprovação do Senado Federal. (Muito bem!) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N' 2, DE 1981 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas atribuições re
gimentais e considerando a necessidade de uma melhor distribuição de tarefas 
na Administração da Casa, resolve: 

Art. 111 As diversas tarefas que compõem o complexo da Adminis
tração do Senado Federal passam a ser exercidas de áCO!do com a distri
buição a seguir espeCificada: 

lll) Ao Presidente compete, além dos encargos que lhe são co
metidos pelo Regimento Interno e pelo Ato n9 2, de 1973, da Comis
são Diretora: 

I - Autorizar a realização de quaisquer obras novas no con
junto arquitetônico do Senado Federal, homologando as licitações 
respectivas; 

II - Decidir sobre a conveniência e prioridade da progra
mação de obras, tanto novas como de manutenção, do Senado Fe
deral; 

III - Examinar a conveniência das admissões de pessoal das 
entidades supervisionadas do Senado Federal; 

IV- Autorizar as despesas do Senado Federal, especialmente 
as superiores a ciricó mil (5.000) vezes o' maior valor de referência, 
homologando as licitações correspondentes; 

V - Delegar poderes. 
2~') Ao Primeiro V ice-Presidente incumbe, além do desempenho 

de suas tarefas regimentais, servir COmo interlocutor entre as Mesas 
das duas Casas do Congresso Nacional. 

39) Ao Segundo Vice-Presidente incumbe, além do desempenho 
de suas tarefas regimentais, substitui i o Primeiro V ice-Presidente ou 
o Presidente em seus impedimentos. 

49) Ao Primeiro-Secretário incumbe, além do desempenho de 
suas tarefas regimen-tais: 

I- Autorizar despesas da Administração do Senado Federal, 
relativas a obras, compras e serviços, atê' o limite de cinco mil 
(5.000) vezes o maior valor de referência, homologando as licitações 
correspondentes, salvo o estabelecido em outros dispositivos de 
competência específica, previstos neste Ato; 

II - Autorizar a realização das obras de manutenção e refor
ma nos próprios do Senado Federal, salvo o estabelecido em outros 
dispositivos de competência específica previstos neste Ato, -dentro 

do limite de sua competência, exercendo_o contrôle e supervisão de 
sua execução; 

III - Exercer a supervisão do funciOnamento da estrutura ad
ministrativa do Senado Federal, salvo os casos de competência es
pecífica, previstos -neste Afõ; 

IV - Decidir as questões relativas à política de pessoal, resol
vendo as matérias e requerimentos do funcionalismo da Casa que 
lhe estão afetos; 

V --Promover todas as medidas necessárias ao aprimoramen
to dos recursos h.umanos do Senado Federal; 

VI- Opinar, perante a Comissão Diretora, sobre as alienações 
a s-erem feitas pelo Senado Federal e suas entidades supervisionadas. 

59) Ao Segundo-Secretário incumbe, além do desempenho das 
suas tarefas regimentais: ----

1 - Supervisionar questões relativas à quota mensal de corres
pondência, seu ãumento, e a concessão de franquias extraordi
nárias; 

II - Supervisionar questões referentes às quotas mensais de 
passagem aéreas, o aumento de seu v.alor e. seus itinerários, bem as
sim sobre a concessão de outras passagens aéreas; 

III- Autorizar, em casos especiais, o pagamento de tratamen
tos médico-hospitalares dos Senhores Senadores e funcionários, de 
acordo com diretrizes a serem adotadas pela Comissão Diretora; 

IV - Exercer a Presidência do Conselho de Supervisão do CE
GRAF. 

69)- Ao Terceiro-Seçretário incumbe, <ilém do desempenho de 
suas tarefas regimentais: 

I- Solicitar _a concessão de Passaportes Diplomáticos, de Ser
viço e de outras providências ao Ministério das Relações Exteriores; 

II - Supervisionar, junto ao Diretor-Geral, as redações das 
Atas da Comissão Diretora, e assiná-las; 

III - Supervisionar questões- relativas às atividades de firmas 
concessionárias da prestação de serviços do Senado Federal, pro
pondo medidas tendentes ao seu aprimoramento; 

IV - Exercer a supervisão das atividades da Secretaria Legisla
tiva e seus órgãos supervisionados; 

V - Exercer a Presidência do Conselho de Supervisão do 
PRODASEN. 

79) Ao Quarto-Secretário incumbe, além do desempenho de 
suas atribuições regimentaiS; 

I- Exercer a supervisão da Administração das Unidades Resi
denciais do Senado Federal, podendo autorizar despesas de manu
tenção desses próprios; bem assim as relativas ao reaparelhamento 
de móveis, até o limite de três mil (3.000) vezes o maior valor de re
ferência, homologando as licitações correspondentes, salvo no que 
tange a outros dispositivos de competência específica, previstos nes
te Ato; 

II - Exercer a supervisão das atividades da Secretaria de Ser" 
viços Especiais e seus órgãos subordinados, determinando a desti
nação e uso de viaturas oficiais do Senado Federal, previstas e ex
traordinárias, bem assim as escolares, do Serviço de Transportes da 
Subsecretaria de Serviços Gerais. 

Art. 29 O Diretor-Geral do Senado Federal, além das suas atribuições 
regulamentares e das previstas em legislação complementar, fica incumbido 
de: 

I - Autorizar despesas até o limite de quinhentas (500) vezes, 
no caso de compras e serviços, e mil (1.000) vezes o maior valor de 
referência, no caso de obras de manutenção, homologando as lici" 
tações correspondentes; 

II - Decidir, dentro de seu limite autorizativo, sobre conve
niência--e piiOriôade das obras do Senado Federai, consultado o Se
nhor Presidente; 

III - Coordenar e mandar executar o fluxo de ordens e ins
truções emanadas dos membros da Comissão Diretora, efetuando a 
sua distribuição a toda a estrutura administrativa do Senado Fede
ral, bem assim realizando o encaminhamento das matérias que su
bam à apreciação superior, de acordo com o disposto neste Ato, aos 
membros da Comissão Diretora incumbidos de sua decisão, servin
do como elemento de ligação, nos termos do art. 29 da Resolução n<? 
117, de 1980; 

IV - Encaminhar, opinativamente, questões relativas a alie" 
nações do Senado Federal e de suas entidades supervisionadas; 
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V - Exercer as funções de Vice-Presidente do Conselho de Su
pervisão do PRODASEN e do CEGRAF; 

VI - Delegar poderes aos Diretores do Senado. Federal. 

Art. 39 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 49 Revogam~se .as disposições em contrârio, especialmente as do 
Ato n9 11, de 198$, da Comissão Diretora, que se alteram pelo Presente Ato. 

Sala da ComissãO Diretora; 13 de março de 1981.- Jarbas Passarinho, 
Presidente - Passos Pôrto - Gilvan Rocha - Cunha Lima- Jorge Kalume 
- Itamar Franco - Jutahy Magalhães. 

ATA DE COMISSÃO 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição n9 96, de 1980, que "Acrescenta§ 89 ao art. 32 
da Constituição Federal". 

2• REUNIÃO REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 1981 

Aos onze dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta e um, 
às dezoito,...horas, na Sala da Comissão de Finanças do Senado Federal, pre~ 
sentes os Senhores Senadores Jorge Kalume, Almir Pinto, Bernardino Viana, 
Lenoir Vargas, Lourival Baptista, Passos Pdtto, Franco Montoro, LeiteCha~ 
ves e os Senhores Deputados Adhemar de Barros Filho, Afrísio Vieira Lima, 
Evaldo Amaral, José Mendonça Bezerra e Ruben Figueiró, reúne~se a Comis~ 
são Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer 
s rbre a Proposta de Emenda à Constituição n9 96, de 1980, que "Acrescenta§ 
89 ao art. 32 da Constituição Federal". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Helvídio Nunes, Nelson Carneiro, Gastão Müller e os Senhores Deputados 

Darcilo Ayres, Pedro Collin, Horãcio Ortiz, Gerson Camata, Raimundo Ur~ 
bano e Pedro Sampaio. 

Haveno número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Sena~ 
dor Bernardino Viana, V ice~ Presidente da Comissão, que solicita, nos termos 
regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, 
é dada como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica haver recebido Oficias das 
Lideranças do Partido Democrático Social, no Senado Federal e na Câmara 
dos Deputados, e, do Partido Popular, na Câmara dos Deputados, indicando 
os Senhores Senador Lourival Baptista e Deputados Eva1do Amaral e Rubem 
Figueiró, p.;ira integrarem a Coniissão, em substituiÇão aos Senhores Senador 
Tarso Dutra e Deputados Nelson Morro e Figueiredo Correia, respectiva~ 
mente, anteriormente designados. 

Posto em discussão e votação, ê o parecer aprovado sem restrições. 
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião, e, para constar eu, 

Mauro Lopes de Sã, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e 
aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros da Cernis~ 
são e irã à publicação. 
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MESA 

Presidente 

Jarbas Passarinho 

J9-Secretário 

Itamar Franco 

1•-Vice-Presidente 

Passos Pôrto 

2•-V ice-Presidente 

Gilvan Rocha 

4•-Secretário 

Jutahy Magalhães 

Suplentes de Secretários 
1•-Secretário 

Cunha Lima 
Almir Pinto 

Lenoir V argas 

Agenor Maria 

Gastão Müller 

2•-8ecretário 

Jorge Kalume 

COMISSOES 

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

211-:1488 
211-:1489 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe: Daniel Reis de Souz:a 
loco!: Anexo Jl - Térreo 
Telefones: 21 1-3.(90 

211-3491 

COMISSÀ.O DE AGRICULTURA - (CA) 
fT membros) 

COMPOSIÇÀ.O 

Titulares 

Presidentet Evolóslo Vieira 
Vlca-Presldento: -leite Choves 

Suplentes 

1. Passos Parto 
2. BeMdito Canelas 
3. Martins Filho 
4 .. José lin:; 

1. Evelósio Vieira 
2. leito Chovas 
3. José Rleha 

1. Jutahy Magalhf'les 
2. Affonso Camargo 
3. Joao Calmon 

1. Agonor Maria 
2. Amaral Peixoto 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - 211-3492 
Reunic3es: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÀ.O DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Pruidonte: iliendes Canal• 
Vice-Presidentet Agenor Maria 

Tituli:ues Suplont•s 
1. Mendes Canal• 1. Raimundo Parente 
2. José Lins 2. Alberto Silva 
3. Eunice Michiles 
~ Vicente Vuoto 

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

3. Almir Pinto 

1. Marcos Freire 
2. Humberto Lucena 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - 211·349'3 
Reuniões: Terças·feiras, à5 10:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 

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

COMPOSIÇÃO 

Presidente: 
19Nice-Presldrmte: Aloysio Chaves 
29-Vice-Presidenter Hugo Ramos 

Titulares Suplentes 

1. Bernardino Viana 
2. Helvfdio Nunes 
3. Hugo Ramos 
4. Aloysio Choves 
S. Aderbal Juremo 
6. Murilo 'Badaró 
7. Moocyr Dalla 
8. Amoral Furlan 
"9. Raimundo Parente 

1, Orestes Quércia 
2. Leite Choves 
3. Lózaro Borbo:r:o 
4. NeiJOn Carneiro 
S. Paulo Brossard 
6. Franco Montoro 

1. Lenoir Vargos 
2. Jo6o Calmon 
3. Almir Pinto 
4. Milton Cabral 
5. Luix Fernando Freire' 
6. Amon de Mello 

1. Cunha Limo 
2. T ancredo Neves 
3. Dirceu Cardoso 

Assistente: Paulo Roberto A. Campos ;___ 211.-3494 
Reuni&es: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (CDF) 
(1 1 membros) 

COMPOSIÇÀ.O 

Titulares 

Presidente: -
Vice--Presldenfth lózaro Borboza 

Suplentes 

1. Martins Filho 1. José Guiomord 
2. Josli Sarney 2. Tono Outro 
3. Passos Pôrto 3. Benedito Canelas 
4. Saldanha Derzi 4. Moacyr Dalla 
5. Affonso Comargo 
6. Murilo Badaró 
7. Jos' Caixeta 

1. Itamar Franco 1. Henrique Santillo 
2. lózaro Barboza 2. Roberto Saturnino 
3. Adalberto Sena 3. Gilvon Rocha 
4. Mouro Benevides 

Assistente: Ledo Ferreiro da Rocha - '21 1-3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
local: Sola "Ruy Barbosa" - Ane,;o 11 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(1 1 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Teotónio Vilela 
Vice·Presidenter Roberto Safurnino 

Titulares Suplentes 

1. Arnon de Mello 1 . Helvidio Nunes 
2. Bernardino Viana 2. Alberto Silva 
3. José lins 3. Benedito Ferreira 
4, Lenoir Vargas 4. Vicontâ Vuólo 
5. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7. LlJiz Cavalcante 

1. Roberto Safumino 1. José Richa 
2. Teotónio Vilela 2. Orestes Quércia 
3. Marcos Freire 3. Tancredo Neves 
4. Pedro Simon 
Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - 211-349.5 
Reuniões: Quartos-feiras, às 10:30 horas 
local: Sala do Anexo "B" 

COMISSÃO DE EDUCAÇÀ.O E CULTURA - (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Joêio Calmon 
Vlce-Presidonter Jutohy Magalh6es 

Titulares Suplentes 

1. João Calmon 1. Josli lins 
2. Torso Outra 2. Arnon de Mello 
3. Jutahy Magalh6es 3. Jorge Kalumo 
4. Aloysio Choves 4. Pedro Pedrouian 
5. Aderbal Juremo 
6. Eunice Michiles 

1. Adalberto Sena 1. Marcos Freire 
2. Evelásio Vieira 2. Gilvan Rocha 
3. Franco Montara 
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Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - 21 1·3492 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala do Anexo "B" 

COMISSÃO DE FINANÇAS ~ (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cunha Uma 
Vice·Presidente: Tancredo Neves 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. João lôcio 
3. lomanto Júnior 
4. Affonso Camargo 
5. Vicente Vuolo 
6. Alberto Silva 
7. Amoral Furlan 
8. Jorge Kalume 
9. Jutahy Magalhães 

10. Mendes Canale 

1. CunhaUmo 
2. Tancredo Neves 
3. Roberto Saturnino 
4. Amoral Peixoto 
5. Pedro Simon 
6. Mouro Benevides 
7. Teotônio Vilela 

Suplentes 

1. Saldanha Oerzi 
2. luiz Fernando Freire 
3. Jessé Freire 
4. José Samey 
5. Milton Cabral 
6. José Guiomard 

1. Paulo Bromud 
2. Marcos Freire 
3~ látaro Sarboza 
4. José Richa 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - 211·3493 
Reuniões: Quintos-feiras, às 9:30 horas 
local: Sala "Cióvi5 Bevilácqua" - -Ane~:Xõ -ll 

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

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Helvídlo Nunes 
Vice·Presidente: Lenoir Vergas 

Titulares Suplentes 

1. lenoir Vergas 1. Jutahy Magalhéees 
2. Helvidio Nunes 2. Raimundo Parente 
3. Martins Filho 3. · EuÍ1ice Michiles 
4. Moar:yr Oalla 4. Benedito Canelas 
5. luiz Fernando Freire 
6. Aloysio Chaves 

1. Franco Montara 1. Nelson Cameiro 
2. Humberto Lucena 2. Marcos Freire 
3. Jaison Barreto 

Assistente: leila Laivos Ferro Costa - 211-3497 
Reuniões: Quintos-feiras, às 11:00 horas 
local: Sala "CI6vis fk!vilócquou - Anexo 11 

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

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Arnon de Mello 
Vice-Presldente: Alberto Silva 

Titulares 

1. luiz Cavalcante 
2: Milton Cabral 
3. Alberto Silva 
4. Amon de Mello 

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

Suplentes 

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

1. Gilvan Rocha 
2. Roberto Saturnino 
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Assistente: Carlos da Fonseca Braga - 211-3496 
Reuniões: Quartos-feiras, às 11:00 horas 
local: Sala do Anexo "B" 

COMISSÃO DE MUNJC!PIOS (CM) 

(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: lomanto Júnior 
Vic&-Presidente: Orestes Quércia 

Titulares 

1 . lomonto Junior 
2. Almir Pinto 
3. Amoral Furlan 
4. Amoral Peixoto 
5. Benedito Canelas 
6. J1.,1tohy Magalhães 
7. Lenoir Vargas 
8. Moacyr Dalla 
9. Raimundo Parente 

1 O. Saldanha 0el'%i 

1. José Richa 
2. Orestes Quércio 
3. ltama.r Franco 
4. Evondro Carreira 
·s. lazaro Barboza 

1. Affonso Comorgo 
2 Evelasio Vieira 

Suplentes 

1 . Tarso Outra 
2. Joào LUcia 
3. Aderbal Juremo 
4. Jos.é Sarney 
5. Murilo Badarci 

1. Agenor Mario 
2. Jaison Barreto 
3. H.umbe_rto Lucena 

1. Gifvt~n Rocha 

As$istente: Carlos da Fonseca Braga - 211-3496 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11 ~ao horas 
Lcx:al: Sala "Rui Barbosa 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 

(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Více-Presidente: Adalberto Sena 

Titulares Suplentes 

1. Torso Outra 1. João Calmon 
2. Saldanha 0el'%i 2. MI.Jrilo Sadaró 
3. Mendes Canele 3. José Sarney 

1. Dirceu Cardoso 1. Itamar Franco 
2. Adalberto Sena 

Assistente: Fátima Abrahão de Araúio ......:. 211·3266 
Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas 
locol: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
(1.5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Tarso Outra 
1q·Vice·Presidente: Saldanha Derzi 
2q·Vice-Presidente: lomanto Júnior 

Titulares Suplentes 

1. Tarso Outra 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Derzi 
4. lomanto Jônior 
5. Mendes Canale 
6. Aderbal Juremo 
7. AlmirPinto 
8. lenoir Vergas 
9. Jose Sarney 

1. Aloysio Chaves 
2. Pedro Pedrossian 
3. 
4. José Guiomard 
5. luiz Cavalcarite 
6. 
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1. Paulo Brossard 1. Marcos Freire 
2. Nelson Carneiro 2. Mauro Bttnevides 
3. Itamar Franco 3. leite Chaves 
4. Jose Riçha 
5. Amoral Peixoto 
6. Tancredo Neves 

Assistente: leilo Leivos Ferro Costa - 211-3497 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SAÚDE 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvan Rocha 
Vice-Presidente: Henrique Santillo 

Titulares Suplentes 

1. lomonto Júnior 1. Saldanha Derzi 
2. Almir Pinto 2. JorgeKalume 
3. Alberto Silvo 3. Benedito Canelas 
4. José Guiomord 

1. Gilvon Rocha 1. José Richa 
2. Henrique Santillo 2. Adalberto Seno 
3. Jaison Barreto 

Assistente: lêda Ferreira do Rocha - 211·3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" ~ Anexo 11 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kalume 
Vice-Presidente~ Mauro Benevides 

Titulares Suplentes 

1. Jorge Kalume 1. Raimundo Parente~ 
2. Luiz Cavalcante 2. Amoral Furlan 
3. Murilo Boda ró 3. José Guiomard 
4. Benedito Ferreira 

1. Mauro Benevides 1. Cunha Lima 
2. Agenor Maria 2. Jaison Barreto 
3. Orestes Quérda 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - 211-3499 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9;30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL -- (CSPC) 
(7 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evandro Carreira 
Vice-Presidente: Humberto Lucena 

Titulcires Suplentes 

1 . Raimundo Parente 1. Affonso Camargo 
2. luiz Fernando Freire 2. Pedro Pedrosslan 
3. Bernordino Viana 3. Aderbal Juremo 
4. Alberto Silvo 
1 .• Evandro Ciirreira 1. Orestes Quércla 
2. Humberto Lucena 2. Evelósio Vieira 
3. Lázaro Barboza 

Assistente:.lêdo Ferreiro da ~acha- 211-3499 
Reuniões: Quinto.s·feiroS, às 9:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidentct: Benedito Fctrntira 
Vice-Presidente: Vicente Vuolo 

Suplentes 

1. Benedito Ferreiro 1. Passos Parto 
2. Vicente Vuolo 2. lomanto Júnior 
3. Pedro Pedrossian 3. Alberto Silva 
4. Affonso Camargo 
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1. Evondro Carreira 1. leite Chaves 
2. lózaro Borbozo 2. Agenor Maria 
3. Orestes Quérd.c 

Assistente, Marcelino dos Santos Comello - 211-3499 

Reuniões: Tetças·feiras, às 10t00 horas 

local, Sola "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
loca/, Anexo 11 - Tárreo - 21 t-3507 

Assistentes, 
Heleno lsnard Accauhy- 211-3510 
Mouro lopecs de Sá - 211-3509 
Clayton Zonlorend - 211-3508 
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C) SERVIÇO OE COMISSOES ESPECIAIS E DE INQUÉRITO 

Chefe, Cleide Maria B. F. Cruz 
local: Anexo li - Tárreo - 211-3511 
Assistentes: 

Elizobeth Gil B. Vionno - 211·3510 
Nodir do Rocha Gomes - 211-3508 
Haroldo P. Fernandes- 211-3512 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORAS 

·10,00 

HORAS 

09,30 

10,00 

10,30 

11,00 

HORA.RIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1980 

TERÇA ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

RUY BARBOSA MARCELINO C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

C.T. Ramal-4154 Ramal-4139 GUILHERME 

09,30 
CLÓVIS BEVILÁCQUA RUYBARBOSA 

C.A.R. 
Ramal-4139 

GUILHERME C.S.P.C. Ramal-4154 LEOA 

QUARTA SALAS ASSISTENTE C. E. C. ANEXO"B" SÉRGIO 

C.S.N. 
RUY BARBOSA CARLOS .IO,QO 
Ramal-4154 RUYBARBOSA 

C.O.F. 
Ramal- 4154 

LEOA 
CLÓVIS BEVILÁCQUA PAULO 

C.C.J. 
Ramal- 4139 ROBERTO RUYBARBOSA 

10,30 c.s. 
Ramal-4154 LEOA 

C. A. SÉRGIO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

11,00 C.l.S. LEI LA 

ANEXO"B" 
Ramal- 4139 

C. E. 
Ramal-3888 

FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

12,00 C. R. FÁTIMA 
RUY BARBOSA 

Ramal- 4139 
C.R.E. LEI LA 

RUI BARBOSA Ramal-4154 
11,00 C.M. CARLOS 

Ramal- 4154 

C.M.E. ANEXO"B" CARLOS 


